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K013924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WINDISCH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Röntgenova 28, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 951 311
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Šulva
Sídlo správcu:
Hlučínska 1, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K 1/2012 S123
Spisová značka súdneho spisu:
2K 1/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
Z
PRVÉHO
ZASADNUTIA
VERITEĽSKÉHO
VÝBORU
úpadcu WINDISCH, s.r.o., IČO: 35 951 311, so sídlom Röntgenova 28, 851 04 Bratislava
v konkurznom konaní, sp. zn.: 2K 1/2012, konaného dňa 3.10.2012 o 14:30
v kancelárii správcu JUDr. Milana Šulvu (S123) na Hlučínskej 1, 831 03 Bratislava
PRÍTOMNÍ
JUDr. Milan Šulva, správca, Hlučínska 1, 831 03 Bratislava
Členovia veriteľského výboru:
1. Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., Lipová 72, Modletice, Česká republika, 25138936
2. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR, 30 807 484
3. SR, Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, SR
PROGRAM:
Voľba predsedu veriteľského výboru
PRIEBEH ZASADNUTIA:
Dňa 3.10.2012 o 14:30 v kancelárii správcu JUDr. Milana Šulvu (S123), Hlučínska 1, 831 03
Bratislava, správca otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru úpadcu s jediným bodom programu voľbou predsedu veriteľského výboru a privítal jeho prítomných členov. Správca konštatoval, že prvé
zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. a
že veriteľský výbor je uznášaniaschopný podľa § 38 ods. 2 zák, č, 7/2005 Z.z., s čím všetci členovia
veriteľského výboru vyslovili súhlas.
Následne správca veriteľskému výboru predložil návrh, aby si zvolili svojho predsedu, pričom členovia
veriteľského výboru sa dohodli, že voľba predsedu bude prebiehať tak, že správca predloží návrhy na
predsedu veriteľského výboru postupne od člena veriteľského výboru s najväčším počtom hlasovacích
práv na predchádzajúcej schôdzi veriteľov a členovia veriteľského výboru budú hlasovať dovtedy, kým
nebude predseda veriteľského výboru takýmto spôsobom zvolený.
Správca v zmysle vyššie uvedeného predniesol návrh, aby sa predsedom veriteľského výboru stal člen
veriteľského výboru: Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., Lipová 72, Modletice, Česká republika,
25138936, a vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby o návrhu hlasovali.
Výsledok hlasovania: Za: 3 hlasy, Proti: 0 hlasov, Zdržali sa: 0 hlasov.
V zmysle výsledkov hlasovania veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
“Predsedom veriteľského výboru úpadcu sa stáva: Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., Lipová 72,
Modletice, Česká republika, 25138936.”
Nakoľko ďalšie otázky a návrhy vznesené neboli, o 14:40 bolo ukončené prvé zasadnutie veriteľského
výboru úpadcu.
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Zápisnicu vyhotovil a podpísal:
Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., Lipová 72, Modletice, Česká republika, 25138936
Zverejnenie zabezpečuje:
JUDr. Milan Šulva, správca, Hlučínska 1, 831 03 Bratislava
K013925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MODUL INVEST spol.s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35723807
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Šulva
Sídlo správcu:
Hlučínska 1, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R 7/2011 S123
Spisová značka súdneho spisu:
2R 7/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milan Šulva, správca úpadcu MODUL INVEST spol. s r.o. so sídlom Ružinovská 42, 821 01
Bratislava, IČO: 35 723 807 týmto v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 15.10.2012 do zoznamu
pohľadávok pohľadávku veriteľa: Pavol Kotúľ, Nemocničná 1947/37, Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 32 727 551 v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 6.430,18 Eur.

K013926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AB Cosmetics, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 661 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2012 S16
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2012
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Správca zapísal do súpisu všeobecnej podstaty peňažnú pohľadávku - celková suma : 1,498.200,00
€, dlžník : Lived group, s.r.o., Bratislava, právny dôvod vzniku : neuhradená dodávka tovaru, súpisová
hodnota : 1,498.200,00 €. Zápis bol zverejnený v OV č. 178/2012 dňa 14.09.2012.
Na základe podania tretej osoby správca zapisuje uvedený sporný zápis s Poznámkou.
Tretia osoba v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu :
Lived group, s.r.o. , Geologická č. 40, 821 06 Bratislava, IČO 43 918 999,
Dôvod sporného zápisu :
Namietnutie samotnej existencie pohľadávky treťou osobou.

K013927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Vojtech Jakab
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Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta
4.12.1947
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/44/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
32K/44/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok
veriteľmi v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Ing. Vojtech Jakab, nar. 4.12.1947, bytom:
Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta.
Číslo účtu vedenom v ČSOB, a.s.: 401 668 3262 / 7500.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia,
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku
orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú
orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
Andrej Fiala, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K013928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Vladimír Kulla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horelica 471, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2011/S1546
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenie o 2. opakovanej dražbe

Sekcia edičných činností
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Zn. 10/2012

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení
zákona č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších
predpisov a v znení zákona č. 568/2007 Z. z. ( ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“ )

Dražobník:

BENEFIT GROUP, a.s.

Sídlo: Hasičská 3855, Trenčín 911 01
IČO:

43 874 851
IČ DPH: 202 255 9011

č.:

zapísaná v OR
10453/R

Okresného

súdu

Trenčín,

odd.:

Sa,

vložka

zastúpená: Martin Kolář - predseda predstavenstva spoločnosti
(ďalej len “dražobník“)

Navrhovateľ dražby:

Mgr. Imrich Šimulák – správca úpadcu: Mgr. Vladimír Kulla

So sídlom: Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Zapísaný: V zozname správcov MS SR pod č. 1546
Meno a priezvisko úpadcu: Mgr. Vladimír Kulla
Trvale bydlisko úpadcu: Horelica 471, 022 01 Čadca
Dátum narodenia úpadcu:

05.10.1964

(ďalej len “navrhovateľ“)

Miesto konania dražby
Trenčín
Dátum konania dražby

Notársky úrad, Karasová Zuzana, Mgr. Piaristická 44, 911 01
05.11.2012

Čas konania dražby

o 12.00 hod.

Registrácia účastníkov dražby

od 11:30 hod.
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Druhá opakovaná

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Bátorove Kosihy zapísané Správou katastra Komárno v LV č.350 ato:

-

Rodinný dom so súpisným číslom 328 postavený na parc. č. 4033/940 v podiele vo veľkosti 1/1;

Hospodárska budova do súpisným číslom 328 postavená na parc. č. 4033/941 v podiele vo
veľkosti 1/1;
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. 4033/247 – záhrady o výmere691
m2, parc. č. 4033/619 – zastavané plochy a nádvoria o výmere231 m2, parc. č. 4033/940 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere123 m2, parc. č. 4033/941 – zastavané plochy a nádvoria o výmere34
m2v podiele vo veľkosti 1/1.

Predmetná nehnuteľnosť nie je užívaná vlastníkom nehnuteľnosti:
Kulla Vladimír, rod. Kulla, trvale bytom Horelica 471, 022 01 Čadca, dátum narodenia: 05.10.1964

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom s.č. 328

POPIS STAVBY

Stavba má nasledovné dispozičné členenie :

1.NP : 3 izby, 2 kuchyne, kúpelňa s WC, kotolňa a 2 zádveria.

Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená
na bývanie, dom má jedno nadzemné podlažie a obsahuje samostatný byt, prístupný z verejnej
komunikácie.

Sekcia edičných činností
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1. NP :
Stavba je na základoch bez izolácie. Steny sú murované z tehál hr.45 cm. Stropy sú drevené trámové
s rovným podhľadom. Fasádne omietky sú vápenné hladké. Zastrešenie stavby je hambálkovým
krovom. Krytina je z pálenej dvojdrážkovej škridly. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu
/1960/. Priečky sú murované tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú drevené
zdvojené, doplnené sú vonkajšími plastovými roletami /1960/. Dvere sú drevené hladké /1960/.
Podlahy v obytných miestnostiach sú prevážne z cementového poteru /1960/, ostatné podlahy sú
prevážne z keramickej dlažby /1960/. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vykurovanie je ústredné
oceľovými radiátormi, zdroj tepla je kotol UK na tuhé palivo i plynový kotol, umiestnené sú v kotolni
/1960/. Príprava teplej vody je v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody, umiestnenom v kúpelni
/1960/. Kuchyne nie sú vybavené žiadnym kuchynským vybavením. V kúpelni je umývadlo, vaňa a
splachovací záchod /1960/. Rozvod vody je studenej i teplej /1960/. Vodovodné batérie sú páková i
obyčajná /1960/. Obklad stien je v kúpelni, obklad vane a v kuchyniach /1960/. V rozvádzači sú
poistky.

Rodinný dom sa skladá z pôvodnej časti, postavenej v roku1932 aprístavby, postavenej v roku 1960.
Vek pôvodnej stavby bol preukázaný potvrdením Obce Bátorove Kosihy. Rok zhotovenia prístavby a
rekonštrukcie pôvodného rodinného domu som stanovil odhadom. Vzhľadom na vek stavby a rozsah
rekonštrukcie zhotovenej v roku 1960 stanovím opotrebenie analytickou metódou.

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

1. NP
1. NP
Spolu 1. NP

1932
1960

5,2*12,35
2,5*12,35+7,5*2,65+1,3*3,3

Obhliadka predmetu dražby zabezpečená na deň a hodinu :
1. obhliadka
31. 10. 2012 o 12:00 hod.

2
ZP [m ]
64,22
55,04
119,26

kZP

120/119,26=1,006

2. obhliadka

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným
termínom obhliadky na tel. č. 0949 353 555. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený
v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode .

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3496/2012
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POZNÁMKA:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí realizácie záložného práva zo dňa 11.4.2011, P11164/11 v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1,
929 90 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na 'C' parc.č.4033/247, 4033/619, 4033/940,
4033/941 a na stavby: rodinný dom so súp.č. 328 na parc.č.4033/940, hospodársku budovu
so súp.č.328 na parc.č.4033/941.

ŤARCHY:
Záložné právo V-2909/08 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155 so sídlom
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, reg.číslo:Z 17597-08 na zabezpečenie pohľadávky s
príslušenstvom na pozemok parc.č.4033/247, 4033/619, 4033/940, 4033/941 a na stavby rodinný dom
so súp.č. 328 na parc.č.4033/940, hospodársku budovu so súp.č.328 na parc.č4033/941.

Exekučný príkaz EX 1374/10, EX 1432/10, Z-2526/11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva zo dňa 5.5.2011 v prospech oprávneného:Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
Ul.29.augusta 8, vo veci pobočka Sociálnej poisťovne, Hollého 1219, Senica, IČO:308 07 484, na
parcely registra 'C'č.4033/247, 4033/619, 4033/940, 4033/941 a na stavby - rodinný dom so súp.č.328
na parcele registra 'C'č.4033/940, hospodárska budova so súp.č.328 na parcele registra 'C'č.4033/941
(Exekútorský úrad Senica, JUDr.Pavel Šajánek - súdny exekútor)

Exekučný príkaz EX 166/2011, Z-3392/11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva zo dňa 6.6.2011 v prospech oprávneného:Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
Ul.29.augusta 8, vo veci pobočka Sociálnej poisťovne, Hollého 1219, Senica, IČO:308 07 484, na
parcely registra 'C'č.4033/247, 4033/619, 4033/940, 4033/941 a na stavby - rodinný dom so súp.č.328
na parcele registra 'C'č.4033/940, hospodárska budova so súp.č.328 na parcele registra 'C'č.4033/941
(Exekútorský úrad Senica, JUDr.Pavel Šajánek – súdny exekútor)

Exekučný príkaz EX 1143/11 zo dňa 19.9.2011, Z-5467/11 na na zriadenie exekučného záložného
práva v prospech oprávneného: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25,
851 01 Bratislava na 'C' parc. č. 4033/247, 4033/619, 4033/940, 4033/941 a na stavby: rodinný dom
s.č. 328 na parc. č. 4033/940, hospodárska budova s.č. 328 na parc. č. 4033/941 (Exekútorský úrad
Myjava, súdny exekútor JUDr. Marcel Kroupa)

Exekučný príkaz EX 245/11 zo dňa 20.10.2011, Z-6146/11 na zriadenie exekučného záložného práva
na nehnuteľnosť v prospech oprávneného mal. Simona Kullová nar. 23.2.1995 a mal. Kristína Kullová
nar. 27.7.2000, Sama Chalupku 1/26, 971 01 Prievidza na 'C' parc. č. 4033/247, 4033/619, 4033/940,
4033/941 a na stavby: rodinný dom s.č. 328 na parc. č. 4033/940, hospodárska budova s.č. 328 na
parc. č. 4033/941 (Exekútorský úrad Prievidza, súdny exekútor JUDr. Martin Bujna)

V zmysle § 151 ma ods. 3 pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné
právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh
prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných 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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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 208/2012

Deň vydania: 26. októbra 2012

V zmysle § 31 zákona č. 527/2002 Z. z., ak osobitný zákon neustanovuje inak, prechodom vlastníctva
alebo iného práva k predmetu dražby nezanikajú záložné práva a majú účinky voči vydražiteľovi, to
platí
aj o právach
vyplývajúcich
zo
zmlúv
o obmedzení
prevodu
nehnuteľností.

Cena predmetu dražby:

Všeobecná hodnota:

Znalecký posudok:
Číslo posudku:
164/2012

Ing. Ľudovít Jurík, Senica, Hurbanova 519/24
Odbor znalca:
Odvetvie znalca:
Stavebníctvo
Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností

Najnižšie podanie
v €:
19.000,-

Minimálne prihodenie
v €:
500,-

Zo dňa: 04.09.2012
Hodnota predmetu dražby
25.300,€
Výška dražobnej zábezpeky
v €:
9.000,-

Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie.
Prístupné pre verejnosť: vstupné vo výške 3,32 €

Spôsob
dražobnej

zábezpeky:

4250090609/3100
zábezpeka sa

zloženia
1.bezhotovostným prevodom na účet dražobníka vedený
v banke
Volksbank,
a.s.
č.
účtu
variabilný symbol: 102012, pričom dražobná
považuje za zaplatenú, ak do otvorenia dražby bola pripísaná
na
účet
dražob
níka
2. vo forme bankovej záruky
3. do notárskej úschovy
4. v hotovosti do pokladne dražobnej spoločnosti

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

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 208/2012

Doklad
zloženie
zábezpeky

Deň vydania: 26. októbra 2012

preukazujúci
dražobnej
1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky za predpokladu ich následného pripísania
na účet dražobníka

2. originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou,
3.originál
alebo
záruky
notárskej úschovy

overená

kópia

preukazujúca

vystavenie
bankovej
4.notársku zápisnicu o zložení peňazí do

5. príjmový doklad pri platbe v hotovosti
Lehota
dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby

na

zloženie

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby /vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej
záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do
3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby/

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Cenu dosiahnutú vydražením do 9.000,- € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto
sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný
uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu
na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava
vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet
dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v banke Volksbank, a.s.,
č. účtu 4250090609/3100, VS: 102012.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na
neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení
predmetu dražby a dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi

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 208/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 26. októbra 2012

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
a doloženia totožnosti vydražiteľa za podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných
prieťahov. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno
vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici
a zápisnica
sa
považuje
za odovzdanú aj tejto osobe, o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto
povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil
predchádzajúci vlastník alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby
na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní
s prevzatím
predmetu
dražby,
nesie
nebezpečenstvo
škody
a zodpovednosť
za škodu.

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
Mgr. Karasová Zuzana, Piaristická 44, 911 01 Trenčín

Poučenie
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak
dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
12b
osobitného predpisu;
) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá čase dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka
(§23), (§21 ods. 2 zák. 527/2002 Z.z)
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania (§21 ods. 3 zák. 527/2002 Z.z)
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2 (§21 ods. 4 zák. 527/2002 Z.z)
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu (§21 ods. 5 zák. 527/2002 Z.z).
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby (§21 ods. 6 zák. 527/2002 Z.z)

V Trenčíne dňa: 22.10.2012
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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Za dražobníka:

Za navrhovateľa:

................................................................
Martin

Deň vydania: 26. októbra 2012

.....................................................

Kolář

Mgr.

predseda predstavenstva Benefit Group, a.s

Imrich

Šimulák

správca úpadcu: Mgr. Vladimír Kulla

K013929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOSL, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová cesta 1334, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 004 235
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2011/S1546
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

BOSL, s. r. o., Športová cesta 1334, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 004 235, zapísaný
v OR Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo: 3415/L
II. kolo verejného ponukového konania
Správca Konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák úpadcu: BOSL, s. r. o., Športová cesta 1334,
024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 004 235, zapísaný v OR Okresného súdu v Žiline, oddiel
Sro, vložka číslo: 3415/L v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru vyhlasuje podľa § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení noviel I. kolo I. kolo
verejného ponukového konania na predaj nehmotného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Predmetom tohto verejného ponukového konania je pohľadávka úpadcu, zapísaná v súpise
majetku zverejneného v obchodnom vestníku OV31/2012 zo dňa 14. Februára 2012 ako peňažná
pohľadávka pod číslom zápisu 55.
Opis súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Dlžník: Zdenko Bajánek, nar. 05.12.1979, Clementisova 1033, 024 01, kysucké Nové Mesto
Právny dôvod vzniku pohľadávky: rozsudok OS Čadca, právoplatný dňa 21.03. 2007, č.k.
12C/56/2003-113
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4321,67Eur
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: 26. októbra 2012

Deň zaradenia: 7.2.2012
Podmienky verejného ponukového konania:
Uvedenú pohľadávku je možné speňažiť len za cenu, ktorá bude najvyššia z doručených ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky v písomnej forme v zalepenej obálke
s označením „Konkurz 1K/21/2011 – N E O T V ´A R A Ť“ najneskôr do 14.11.2012 na adresu:
Mgr. Imrich Šimulák, správca, Podzávoz 302, 022 01 Čadca. V prípade ak posledný deň lehoty na
podávanie ponúk pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, posledným dňom lehoty je
najbližší pracovný deň. Lehota sa považuje za skončenú o 15.00 hod posledný deň lehoty. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa neprihliada. Cenové ponuky je potrebné uvádzať v hodnotách vrátane
DPH.
Náležitosti ponuky:
1) Presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO-meno,
priezvisko, bydlisko, kópiu OP, kópiu živnostenského listu, PO – obchodné meno, sídlo, IČO, výpis
z OR nie starší ako 30 dní.)
2)

Označenie predmetu o kúpu zhodné s označením, ako bol predmet zverejnený v OV

3)

Výšku navrhnutej kúpnej ceny

4)
Doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 50% z ponúkanej ceny v prospech účtu správy
konkurznej podstaty v VÚB, a.s. č. účtu: 2974463854/0200, Variabilný symbol: IČO alebo rodné číslo
záujemcu. Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk
5)
Číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zálohy v prípade neúspechu vo verejnom výberom
konaní
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca spolu
s veriteľským výborom alebo zástupcom veriteľov alebo správca na základe písomného súhlasu
veriteľského výboru alebo zástupcu veriteľov (súhlas môže byť doručený aj elektronickou poštou)
v lehote 5 dní odo dňa otvárania obálok. Správca po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru
alebo zástupcu veriteľov má právo odmietnuť každú ponuku, záujemcovia, ktorí budú uspešní, budú
o výsledkoch vyhodnocovania informovaní písomne, budú vyzvaní na uzatvorenie zmluvy o postúpení
pohľadávok a doplatenie kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti ich
zaplatené preddavky na kúpnu cenu najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia verejného
ponukového konania veriteľským výborom alebo zástupcom veriteľov.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní ponukové podmienky
a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu a veriteľský výbor alebo zástupca veriteľov odsúhlasil jeho
predloženú ponuku. V prípad zhodnosti ponúk, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie
ponúk, víťazom sa stane účastník, ktorý ponúkne vyššiu cenu.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a ktorý
odmietne uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas
podľa pokynov správcu, na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z ponúkanej kúpnej ceny. Na
úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca oprávnený započítať v príslušnej výške záujemcom zaplatený
preddavok na kúpnu cenu. V takom prípade ako víťaz nastúpi ďalší záujemca spĺňajúci podmienky
ponukového konania, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu v poradí.

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

Deň vydania: 26. októbra 2012

dňa 23.10.2012
správca

Mgr.

Imrich

Šimulák,

K013930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 078 595
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/5/2012 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
2R/5/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, reštrukturalizačný správca dlžníka: DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o., so
sídlom Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen, IČO: 44 078 595, oznamuje, že do správcovského
spisu, č.k. 2R/5/2012 S1168 je možné nahliadať v kancelárii správcu: JUDr. Ing. Tomáš Oravec,
správca, Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných dňoch od 8.30 do 11.30 hod.
a od 12.30 do 15.30 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese
alebo telefonicky na tel.čísle: 048/415 41 84 alebo e-mailom na rybarikova@1uctovna.sk
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K013931
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Ingrid Ptačinová – ZET SERVIS, Letecká 9, 917 01 Trnava, IČO:
35 175 982 doplňujem o súpisovú zložku majetku: Iná majetková hodnota: zrážka z iných príjmov p.
Ingrid Ptačinovej, nar. 9.5.1969, bytom Golianova 6025/64, 917 01 Trnava vo výške 138,87 Eur
uskutočnená v mesiaci september 2012, súpisová hodnota majetku 138,87 Eur, t.j. v rozsahu, v akom
môže byť iný príjem podľa § 89 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. JUDr. Lea Gubová, správca

K013932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 463
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2012 S548
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2012
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 208/2012
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 26. októbra 2012

3K/14/2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Tatiana Šumichrastová, správkyňa úpadcu : EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. " v konkurze", so
sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 395 463, zvoláva v súlade s § 34 ods. 1
a nasl. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
07.12.2012 o 10,00 hod v objekte budovy Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Námestie SNP č. 5, 036
01 Martin, na treťom poschodí č. dverí 410, s nasledujúcim predmetom rokovania:
1. Prezentácia veriteľov
2. Otvorenie schôdze veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
5. Voľba členov veriteľského výboru
6. Záver
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby
aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace spolu s dokladom totožnosti
príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa (úradne overené) a doklad totožnosti.
V Martine, dňa 23.10.2012
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K013933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dana Žňavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Jilmenického 2, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 422 081
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Rázusova 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2011/S1453
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmsyle § 72 ods. 2 ZKR
(odpočítané životné minimum a nezaopatrené dieťa).
- za mesiac september 2012 o sumu 385,49 €

K013934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Rusch

Sekcia edičných činností
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OV 208/2012
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 26. októbra 2012

Šmidkeho 1407/8, 026 01 Dolný Kubín
35 079 801
SKP, k.s.
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
2K/27/2011 S1359
2K/27/2011
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky Bratislava, Daňový úrad Žilina, číslo zabezpečenej
pohľadávky 4-24, 27-38, 40-49, 51-57
Meno a priezvisko/
Dlžník - ulica, číslo
názov dlžníka
BAR EURÓPA s.r.o. Hviezdoslavovo
nám. 37

Dlžník
mesto
Dolný
Kubín

Miroslav
Maňuch Ľ. Štúra 2916/35
agentúra MIMA

Dolný
Kubín

Milan Hodana

Dolný
Kubín

026 01

37
988

361 100,00
€

Miroslav Hanušniak - Okružná 2058/22
HOGA

Dolný
Kubín

026 01

40
627

971 166,00
€

Erika Butkajová

Zázrivá

027 05

40
685

974 100,00
€

Dolný
Kubín

026 01

32
831

277 250,00
€

Martin
Garaj
MOBILSERVIS

Matúškova
1643/22

Havrania 123
- Chočská 1529/9

- Dlžník - Dlžník
- Suma
PSČ
IČO
€
026 01 36
435 1
520
000,00
€
026 01 14
273 250,00
608
€

Renáta Beňušová

Bysterecká
2066/13

Dolný
Kubín

026 01

40169553 100,00
€

Iveta Forró

Na
1173/20-24

Sihoti Dolný
Kubín

026 01

4097197

BAR EURÓPA s.r.o.

Hviezdoslavovo
nám. 37

Dolný
Kubín

026 01

36
520

Miroslav
Maňuch Ľ. Štúra 2916/35
agentúra MIMA

Dolný
Kubín

026 01

14
608

435 1
000,00
€
273 250,00
€

Milan Hodana

Dolný
Kubín

026 01

37
988

361 100,00
€

Miroslav Hanušniak - Okružná 2058/22
HOGA

Dolný
Kubín

026 01

40
627

971 166,00
€

Erika Butkajová

Zázrivá

027 05

40
685

974 100,00
€

Dolný
Kubín

026 01

32
831

277 250,00
€

Martin
Garaj
MOBILSERVIS

Matúškova
1643/22

Havrania 123
- Chočská 1529/9

100,00
€

Renáta Beňušová

Bysterecká
2066/13

Dolný
Kubín

026 01

40169553 100,00
€

Iveta Forró

Na
1173/20-24

Sihoti Dolný
Kubín

026 01

4097197

BAR EURÓPA s.r.o.

Hviezdoslavovo
nám. 37

026 01

36
520

Dolný
Kubín

100,00
€

435 1
000,00

v

Mena Právny dôvod vzniku
EUR nájomné za mesiac 06/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 06/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 06/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 06/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 06/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 06/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 06/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 06/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 07/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 07/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 07/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 07/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 07/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 07/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 07/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 07/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
EUR nájomné za mesiac 08/2012 podľa
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
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nám. 37

Kubín

520

Miroslav
Maňuch Ľ. Štúra 2916/35
agentúra MIMA

Dolný
Kubín

026 01

Milan Hodana

Dolný
Kubín

026 01

Miroslav Hanušniak - Okružná 2058/22
HOGA

Dolný
Kubín

026 01

Erika Butkajová

Zázrivá

027 05

Dolný
Kubín

026 01

Martin
Garaj
MOBILSERVIS

Matúškova
1643/22

Havrania 123
- Chočská 1529/9

Renáta Beňušová

Bysterecká
2066/13

Dolný
Kubín

026 01

Iveta Forró

Na
1173/20-24

Sihoti Dolný
Kubín

026 01

BAR EURÓPA s.r.o.

Hviezdoslavovo
nám. 37

Dolný
Kubín

026 01

Miroslav
Maňuch Ľ. Štúra 2916/35
agentúra MIMA

Dolný
Kubín

026 01

Milan Hodana

Dolný
Kubín

026 01

Miroslav Hanušniak - Okružná 2058/22
HOGA

Dolný
Kubín

026 01

Erika Butkajová

Zázrivá

027 05

Dolný
Kubín

026 01

Martin
Garaj
MOBILSERVIS

Matúškova
1643/22

Havrania 123
- Chočská 1529/9

Renáta Beňušová

Bysterecká
2066/13

Dolný
Kubín

026 01

Iveta Forró

Na
1173/20-24

Sihoti Dolný
Kubín

026 01

BAR EURÓPA s.r.o.

Hviezdoslavovo
nám. 37

Dolný
Kubín

026 01

Miroslav
Maňuch Ľ. Štúra 2916/35
agentúra MIMA

Dolný
Kubín

026 01

Milan Hodana

Dolný
Kubín

026 01

Miroslav Hanušniak - Okružná 2058/22
HOGA

Dolný
Kubín

026 01

Erika Butkajová

Zázrivá

027 05

Dolný
Kubín

026 01

Martin
Garaj
MOBILSERVIS

Matúškova
1643/22

Havrania 123
- Chočská 1529/9

Deň vydania: 26. októbra 2012

Renáta Beňušová

Bysterecká
2066/13

Dolný
Kubín

026 01

Iveta Forró

Na
1173/20-24

Sihoti Dolný
Kubín

026 01

000,00
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
€
01.01.2012
14
273 250,00 EUR nájomné za mesiac 08/2012 podľa
608
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
37
361 100,00 EUR nájomné za mesiac 08/2012 podľa
988
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
40
971 166,00 EUR nájomné za mesiac 08/2012 podľa
627
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
40
974 100,00 EUR nájomné za mesiac 08/2012 podľa
685
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
32
277 250,00 EUR nájomné za mesiac 08/2012 podľa
831
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
40169553 100,00 EUR nájomné za mesiac 08/2012 podľa
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
4097197 100,00 EUR nájomné za mesiac 08/2012 podľa
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
36
435 1
EUR nájomné za mesiac 09/2012 podľa
520
000,00
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
€
01.01.2012
14
273 250,00 EUR nájomné za mesiac 09/2012 podľa
608
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
37
361 100,00 EUR nájomné za mesiac 09/2012 podľa
988
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
40
971 166,00 EUR nájomné za mesiac 09/2012 podľa
627
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
40
974 100,00 EUR nájomné za mesiac 09/2012 podľa
685
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
32
277 250,00 EUR nájomné za mesiac 09/2012 podľa
831
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
40169553 100,00 EUR nájomné za mesiac 09/2012 podľa
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
4097197 100,00 EUR nájomné za mesiac 09/2012 podľa
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
36
435 1
EUR nájomné za mesiac 10/2012 podľa
520
000,00
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
€
01.01.2012
14
273 250,00 EUR nájomné za mesiac 10/2012 podľa
608
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
37
361 100,00 EUR nájomné za mesiac 10/2012 podľa
988
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
40
971 166,00 EUR nájomné za mesiac 10/2012 podľa
627
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
40
974 100,00 EUR nájomné za mesiac 10/2012 podľa
685
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
32
277 250,00 EUR nájomné za mesiac 10/2012 podľa
831
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
40169553 100,00 EUR nájomné za mesiac 10/2012 podľa
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
4097197 100,00 EUR nájomné za mesiac 10/2012 podľa
€
čl. III Zmluvy o nájme zo dňa
01.01.2012
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K013935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEPER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rišňovce 5 5, 951 21 Rišňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 544 124
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/31/2010 S 1182
Spisová značka súdneho spisu:
31K/31/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty úpadcu STEPER, s.r.o., 5, 951 21 Rišňovce, IČO:
36 544 124, č.k.: 31K/31/2010 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu udeleným dňa
20.09.2012 vyhlasuje v zmysle §92 ods. 1 písm a) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:
II. kolo verejnej obchodnej súťaže na predaj pohľadávky úpadcu voči spol. MATEX Plus, s.r.o. (do
22.09.2010 Imperator design, s.r.o.).
Jedná sa o pohľadávku úpadcu voči spol. MATEX Plus, s.r.o. (do 22.09.2010 Imperator design,
s.r.o.), 916 37 Kálnica 348, IČO: 36541095, ktorá bola zapísaná do súpisu majetku všeobecnej
podstaty vo výške 53 631,- €, ako plnenie zo strany úpadcu poskytnuté v čase pred vyhlásením
konkurzu bez primeraného protiplnenia a bez právneho dôvodu. V súvislosti s vyššie uvedenou
pohľadávkou Okresný súd Nitra dňa 20.04.2012 vydal platobný rozkaz pod sp. zn.
27Rob/547/2011-11, ktorý sa stal právoplatným a vykonateľným dňa 18.05.2012. Zaradenie
pohľadávky ako súpisovej zložky do konkurznej podstaty úpadcu bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 130B/2011 zo dňa 07.07.2011.
Pre vyššie uvedenú pohľadávku bola v II. kole verejnej obchodnej súťaže stanovená minimálna kúpna
cena vo výške najvyššej ponuky, ktorá však nemôže byť neprimeraná. Neprimeranosť ponuky posúdi
zástupca veriteľov.
Podmienky II. kola verejnej obchodnej súťaže:
1. Návrhy sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská 3, 949 01 Nitra v
zapečatenej obálke s označením „STEPER, s.r.o. – verejná obchodná súťaž“. Lehota na
predkladanie ponúk: do 15 dní odo dňa zverenia vyhlásenia II. kola verejnej obchodnej súťaže
v obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný
deň lehoty je najbližší pracovný deň.
Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať. Obálka musí
obsahovať návrh cenovej ponuky s dokladom o zaplatení kaucie, meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, občan – nepodnikateľ predloží fotokópiu platného
občianskeho preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca
prihliadať.
2. Účastník verejnej obchodnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet č: 2914996173/1100 vedený
v Tatra banka a.s. prípadne v hotovosti vkladom do pokladne správcu minimálne 50% navrhovanej
kúpnej ceny pod variabilným symbolom: 31312010 a túto skutočnosť preukázať už v návrhu.
Predmetná úhrada sa považuje za kauciu.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh vzťahujúci sa na tú istú pohľadávku. V prípade
Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 26. októbra 2012
reštrukturalizácie
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh vzťahujúci sa na tú istú pohľadávku. V prípade
viacerých takýchto návrhov od jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou
kúpnou cenou, kaucie zložené k ostatným návrhom tohto účastníka prepadnú v prospech konkurznej
podstaty.
OV 208/2012

4. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu o 12:00 hod. v nasledujúci pracovný
deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Verejná obchodná súťaž bude vyhodnotená do 5
pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
5. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku, ktorá
bude odsúhlasená zástupcom veriteľov. Pri rovnosti ponúk správca vyzve oboch záujemcov
o navýšenie ponuky. Víťazom sa stane ten záujemca, ktorý navýšením ceny dosiahne najvyššiu
ponúknutú cenu. V prípade, ak oslovení záujemcovia nenavýšia ponuku, rozhodne náhodný výber, t. j.
výber prostredníctvom žrebovania.
6. V prípade neodsúhlasenia najvyššej ponuky zástupcom veriteľov je správca oprávnený odmietnuť z
dôvodu neprimeranosti všetky predložené návrhy.
7. Vyhodnotenie ponúk správca zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku do 5 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené kaucie najneskôr do 5 dní
odo dňa vyhodnotenia ponúk.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o
postúpení pohľadávok, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, má správca nárok na
pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny. Pohľadávka správcu
predstavujúca uvedenú pokutu sa bez ďalšieho úkonu automaticky započítava so zloženou kauciou
záujemcu.
9. Účastník, ktorého návrh bude zástupcom veriteľov označený ako najvhodnejší je povinný do 15 dní
odo dňa zverejnenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku uzatvoriť zmluvu o
postúpení pohľadávky a v tejto lehote aj uhradiť celú ním navrhnutú kúpnu cenu.
V Nitre dňa 23.10.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca

K013936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALFAS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36056669
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 30/2012 S1377
Spisová značka súdneho spisu:
1K 30/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Gregor, správca úpadcu ALFAS, s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 056 669, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín od 7,00 do 13,00 hod..
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0902 820 400 alebo elektronicky na e-mail:
kristian.gregor@gmail.com.
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 208/2012

Deň vydania: 26. októbra 2012

K013937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ILLIM s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie hrdlo 4, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 949 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/37/2012 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
3K/37/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: ILLIM s.r.o., Vlčie hrdlo 4, 821 07
Bratislava, IČO: 45 949 131, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
3K/37/2012, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do
správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Páričkova
18, 821 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a
13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: 0903 610 966, alebo elektronickou
poštou na e-mailovú adresu: hudekova@spravca.eu

JUDr. Barbora Hudeková, správca

K013938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Žulkovský - ZET
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 334, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 641 573
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2012 S1270-246
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 16.04.2012 sp.zn.: 26K/1/2012, v právnej veci navrhovateľa dlžníka: Peter Žulkovský - ZET, so sídlom podnikania: 044 81 Kysak, IČO: 37 641 573, (ďalej len
,,úpadca“), rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 78/2012 zo dňa 23.04.2012, konajúci súd rozhodol tak, že ma ustanovil
do funkcie správcu podstaty.

Dňa 16.10.2012 do kancelárie správcu mi bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok od:
veriteľ:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

19

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 208/2012

Deň vydania: 26. októbra 2012

Ing. Pavol Klešč
Obrody 13
040 01 Košice
prihlásená suma:
istina: 4.328,08 EUR
náklady uplatnenie: 259,50 EUR
Vyššieuvedený veriteľ si uplatnil pohľadávku v celkovej výške 4.587,58 EUR.
Správca konkurznej podstaty v zmysle § 28 ods. zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam
o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
V Klokočove, 23.10.2012.

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. - správca podstaty

K013939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ILLIM s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie hrdlo 4, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 949 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/37/2012 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
3K/37/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: ILLIM s. r. o.,
Vlčie hrdlo 4, 821 07 Bratislava, IČO: 45 949 131 (ďalej len „Úpadca"), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 3K/37/2012 zo dňa 16.10.2012 bol vyhlásený konkurz
Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District
Court in Bratislava I, No. 3K/37/2012 dated October 16th 2012 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor ILLIM s. r. o., ID no: 45 949 131, with its registered office: Vlčie hrdlo 4, 821 07 Bratislava
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania
3K/37/2012 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Barbora Hudeková, Páričkova 18, 821
08 Bratislava, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť
datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
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uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.
OV 208/2012

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the
BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the District Court Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 3K/37/2012 and in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Barbora Hudeková, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, Slovak
Republic. Each claim must be lodged separately. The lodgement of claim has to provide information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the
legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to
be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have
to be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic
has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej
výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným
právom alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re
or reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
The trustee of the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the incorrect
of the incomplete lodgment of claim.
Toto zverejnenie sa týka zahraničných veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information pertains to foreign creditors, whose place of residence or registered seat is outside
the territory of the Slovak republic (within the EU).
Bratislava, 23.10.2012

K013940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIVO, spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hanulova 24, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 522 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 208/2012
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 26. októbra 2012

M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
31K/23/2012 S1149
31K/23/2012
Iné zverejnenie

JUDr. Jaromír Valent, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky, ev.č.správcu 1149
spravujúci majetok úpadcu : MIVO, spol. s r.o. „ v likvidácii“, so sídlom Hanulova 24, 949 01 Nitra,
IČO : 36 522 970, v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR o z n a m u j e m , že som konkurznej veci č.k:
31K/23/2012 do zoznamu pohľadávok zapísal 2 pohľadávky veriteľa : AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie
hrdlo 68, 821 07 Bratislava, IČO: 17329477 s celkovou sumou prihlásených pohľadávok: 807,02 €
doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
JUDr.Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch 23.10.2012

K013941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

P.S.ELMONT - stav, s.r.o. "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 2, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 034 975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R 2/2011 S1347
Spisová značka súdneho spisu:
1R 2/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

časť peňažné pohľadávky:

por.č. dlžník

12

13
14

15

Bauer Elektroanlagen GmbH,

Nemecko

EAB TEC GmbH, Nemecko
ELZAM, s.r.o., Lesnícka

výška pohľadávky (istina,
úroky, úroky z
súpisová
omeškania, poplatok z
hodnota v
omeškania, náklady z
EUR
uplatnenia)

právny dôvod
pohľadávka podľa účtovníctva úpadcu na
základe faktúr: 50080007, 50080009,
50080010, 50080019, 50080020,
50080021, 50090001, 50090002,
50090010, 50090012, 50090013,
50100009, 50100010
pohľadávka podľa účtovníctva úpadcu na
základe faktúr: 50080001, 50080002,
50080006, 50080008
pohľadávka podľa účtovníctva úpadcu na
základe faktúry č. 10110006 zo dňa
28.2.2011, splatná dňa 14.3.2011

1314/20,
08005 Prešov, IČO: 44807449
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174,
627 00 Brno, ČR (IMOS Brno, pohľadávky podľa účtovníctva úpadcu na
základe faktúr: 10070286, 10080015,
a.s. - organizačná zložka,
Májová 1319, 022 01 Čadca, 10070217, 10070255
IČO: 37848437)

K013942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

142,00 €

zvyšná istina v sume
27608,24 EUR

27,00 €

istina v sume 484,80
EUR

48,50 €

zvyšná istina v sume
13191,32 EUR

132,00 €

Stanislav Ridzoň

Sekcia edičných činností
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Deň vydania: 26. októbra 2012

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Ridzoň
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková podstata: Zrážka zo mzdy úpadcu v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za mesiac september 2012. Súpisová
hodnota: 314,12 Eur.
JUDr. Jana Jandová, správca

K013943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Airportforum, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 859 038
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K41/2011 S1206
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2011
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Dňa 28.9.2012, v obchodnom vestníku č. OV 188/2012, bol zverejnený súpis všeobecnej podstaty
úpadcu. Týmto sa v zmysle ust. § 78 ods. 1 ZKR zapisuje poznámka v prospech DUO consulting, s. r.
o., IČO 45 403 988, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 05 Bratislava o dôvodoch, ktoré spochybňujú
zaradenie majetku do súpisu, a to existencia zápisu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré boli
zaradené do všeobecnej podstaty v prospech uvedenej spoločnosti.

K013944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Hajník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 59, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 299 225
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2011-S964
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh správcu na využitie predkupného práva ostatným podielovým spoluvlastníkom
2R/2/2011
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T.
správca podstaty : Ing. Peter Hajník, s miestom podnikania Jánošíková 59, 080 01 Prešov, IČO:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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17 299 225,
OV 208/2012

Okresný súd v Prešove uznesením sp.zn. 2R/2/2011-200 zo dňa 27.01.2012 vo veci dlžníka Ing.
Peter Hajník, s miestom podnikania Jánošíková 59, 080 01 Prešov, IČO: 17 299 225, vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka a za správcu ustanovil JUDr. Jaroslavu Oravcovú, so sídlom
kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou. Okresný súd v Prešove uznesením
sp.zn. 2R/2/2011-232 zo dňa 10.4.2012 vo veci dlžníka Ing. Peter Hajník, s miestom podnikania
Jánošíková 59, 080 01 Prešov, IČO: 17 299 225, uznal konkurz za malý.
Vyhlásením konkurzu má správca oprávnenie nakladať s majetkom podstaty, ako aj výkon
práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty. Uvedené nehnuteľnosti boli
zapísané do súpisu všeobecnej podstaty a v zmysle ZKR sa budú speňažovať.
Úpadca Ing. Peter Hajník, IČO: 17 299 225 je podielovým spoluvlastníkom na týchto
nehnuteľnostiach :
1.LV č. 147, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou , spoluvlastnícky podiel 1/42
p.č.602/26,orná pôda,p.č.606/8,orná pôda,p.č.625/12,orná pôda, p.č.625/49,orná pôda,
p.č.626/52,orná
pôda,p.č.626/75,orná
pôda,p.č.626/102,orná
pôda,p.č.626/114,orná
pôda,p.č.626/142,orná
pôda,p.č.626/149,orná
pôda,p.č.638/214,orná
pôda,638/234,orná
pôda,p.č.365/69,trvalý trvalý trávnatý porast,p.č.629/651,trvalý trávnatý porast,p.č.638/105,orná
pôda,p.č.629/746,trvalý trávnatý porast,p.č.606/70,orná pôda,p.č.606/71,orná pôda,p.č.625/75,orná
pôda,p.č.626/16,orná
pôda,p.č.626/196,orná
pôda,p.č.627/10,orná
pôda,p.č.638/235,orná
pôda,p.č.629/646,trvalý
trávnatý
porast,p.č.629/656,trvalý
trávnatý
porast,p.č.638/101,orná
pôda,p.č.629/751,trvalý trávnatý porast,p.č.629/756,trvalý trávnatý porast - o celkovej výmere podielu
1 640,24 m2 spolu za 145,83 EUR
2.LV č. 476, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 16/10080
p.č.623,trvalý trávnatý porast - o celkovej výmera podielu 236,70 m2 za 8,04 EUR
3. LV č. 620, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 16/10080
p.č. 641/32,ostatná plocha,p.č.641/101,trvalý trávnatý porast - o celkovej výmere podielu 16,80 m2
spolu za 30,39 EUR
4. LV č. 709, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 1/42
p.č.606/701,orná pôda,p.č.606/711,orná pôda, - o celkovej výmere podielu 9,38 m2 spolu za 2 0,89
EUR
5. LV č. 618, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 16/10080
p.č.609/3,orná pôda,p.č.609/4,orná pôda,p.č.609/504,orná pôda – o celkovej výmere podielu 1,51 m2
spolu za 0,07 EUR
6. LV č. 619, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 16/10080
p.č.601/443,trvalý
trávnatý
porast,p.č.601/76,ostatná
plocha,p.č.641/64,ostatná
plocha,p.č.641/73,trvalý trávnatý porast,p.č.641/883,trvalý trávnatý porast,p.č.641/884,trvalý trávnatý
porast,p.č.601/441,trvalý trávnatý porast,p.č.601/442,trvalý trávnatý porast,p.č.601/77,ostatná
plocha,p.č.601/78,ostatná plocha,p.č.641/881,trvalý trávnatý porast,p.č.641/882,trvalý trávnatý
porast,p.č.601/1,orná pôda,p.č.601/45,ostatná plocha – o celkovej výmere podielu 57,20 m2 spolu za
37,50 EUR
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7. LV č. 608, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 16/10080
p.č.602/31,orná pôda,p.č.603/3,trvalý trávnatý porast,p.č.609/1,orná pôda,p.č.602/100,trvalý trávnatý
porast,p.č.603/33,trvalý trávnatý porast,p.č.603/333,trvalý trávnatý porast – o celkovej výmere podielu
460,59 m2 spolu za 21,34 EUR
8. LV č. 609, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 16/10080
p.č.604/3 trvalý trávnatý porast – o celkovej výmere podielu 149,09 m2 za 5,07 EUR
9. LV č. 617, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 16/10080
p.č.603/2 trvalý trávnatý porast – o celkovej výmere podielu 1,39 m2 za 0,05 EUR
10. LV č. 477, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 16/10080
p.č.605 trvalý trávnatý porast – o celkovej výmere podielu 37,65 m2 za 1,28 EUR
11. LV č. 528, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 1/21
p.č.601/5,trvalý trávnatý porast,p.č.601/99,trvalý trávnatý porast – o celkovej výmere podielu 562,43
m2 spolu za 19,12 EUR
12. LV č. 584, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 16/10080
p.č.626/213,orná pôda,p.č.638/124,ostatná plocha,p.č.626/214,ostatná plocha,p.č.638/125 ostatná
plocha – o celkovej výmere podielu 48,84 m2 spolu za 81,81 EUR
13. LV č. 131, k.ú. Merník, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 16/10080
p.č.604/2,trvalý
trávnatý
porast,p.č.606/91,orná
pôda,p.č.606/591,zastavaná
plocha
a nádvorie,p.č.628,trvalý trávnatý porast,p.č.625/655,ostatná plocha – o celkovej výmere podielu 94,66
m2 spolu za 25,32 EUR
14.LV č. 705, k.ú. Jastrabie nad Topľou, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky
podiel 16/10080
p.č.623,trvalý trvalý trávnatý porast - o celkovej výmere podielu 6,69 m2 za 0,24 EUR
15.LV č. 707, k.ú. Jastrabie nad Topľou, Správa katastra Vranov nad Topľou, spoluvlastnícky
podiel 16/10080
p.č.641,32,ostatné plochy - o celkovej výmera podielu 0,08 m2 za 0,26 EUR

Navrhujem, podielovým spoluvlastníkom /§ 140 OZ/ , aby odkúpili od správcu ako
predávajúceho spoluvlastnícke podiely úpadcu, v podieloch tak ako sú vyššie uvedené.
Ak mienite využiť svoje predkupné právo na spoluvlatnícky podiel, prihláste sa písomne u správcu :
JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T. ,
č.t. 0905 709 559 v lehote do 60 dní od zverejnenie tohto oznamu . V opačnom prípade budú predané
spoluvlastnícke podiely na vyššie uvedených nehnuteľnostiach iným záujemcom. Kupujúci uhradí
všetky náklady súvisiace s prevodom spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach .
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JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K013945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOSL, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová cesta 1334, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 004 235
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2011/S1546
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania
BOSL, s. r. o., Športová cesta 1334, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 004 235, zapísaný
v OR Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo: 3415/L
Správca Konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák úpadcu: BOSL, s. r. o., Športová cesta 1334,
024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 004 235, zapísaný v OR Okresného súdu v Žiline, oddiel
Sro, vložka číslo: 3415/L v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru vyhlásil podľa § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení noviel I. kolo verejného
ponukového konania na predaj pohľadávky patriacej do všeobecnej podstaty.
Predmetom tohto verejného ponukového konania bola pohľadávka úpadcu, zapísaná v súpise
majetku zverejneného v obchodnom vestníku OV31/2012 zo dňa 14. Februára 2012 ako peňažná
pohľadávka pod číslom zápisu 55.
Opis súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Dlžník: Zdenko Bajánek, nar. 05.12.1979, Clementisova 1033, 024 01, kysucké Nové Mesto
Právny dôvod vzniku pohľadávky: rozsudok OS Čadca, právoplatný dňa 21.03. 2007, č.k.
12C/56/2003-113
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4321,67Eur
Deň zaradenia: 7.2.2012
Oznámenie o konaní I. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v obchodnom vestníku
OV 199/2012 zo dňa 15. Októbra 2012 . V stanovenej lehote, ktorá ubehla dňa 22. 10. 2012 nebola
správcovi doručená žiadna ponuka. Preto správca v súlade so záväzným pokynom veriteľského
výboru vyhlási II. kolo verejného ponukového konania.

V Čadci dňa 23. 10. 2012

Mgr. Imrich Šimulák - správca
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K013946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hubač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Chrásteka 19/36, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1954
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2012 S 575
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ
súpisnej
položky
majetku:
INÁ
MAJETKOVÁ
HODNOTA
Popis: v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – časť mzdy za mesiac august 2012 vo výške
81,30 € a časť mzdy za mesiac september 2012 vo výške 73,07 €, (príjem zo mzdy úpadcu v rozsahu
v akom môže byť postihnutý exekúciou.; register: neuvedené; súpisová hodnota majetku aj mena:
154,37
€.
V
Banskej
Bystrici
dňa
23.10.2012
JUDr. Dagmar Ďurčeková, správca

K013947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 517/5, 033 01 Liptovký Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 430 986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marta Vevurková
Sídlo správcu:
Štefánikova 261/24, 029 01 Námetovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2012 S1523
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVLES, s.r.o., o sídlom Kpt. Nálepku 517/5, 033 01
Liptovský Hrádok, IČO: 36 430 986 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárií správcu na adrese : ul.
Štefánikova 261/24,029 01 Námestovo, každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do
14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie
správcu alebo telefonicky na tel. č. 0903 514 854.
Mgr. Marta Vevurková, správca

K013948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hubač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Chrásteka 19/36, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1954
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2012 S 575
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2012
Sekcia edičných činností
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ZÁPISNICA Z PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
Úpadca: Jozef Hubač,
bytom 965 01 Žiar nad Hronom, ul. Chrásteka 19/36, nar. 30.04.1954
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
v zastúpení JUDr. Dagmar Ďurčekovou, komplementárom
Adresa kancelárie správcu: Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Súdny spis: 1K 31/2012
Správcovský spis: 1K 31/2012 S 575
Dátum konania: 18.10.2012 o 09.00 hod.
Miesto konania: kancelária správcu, Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Prítomní:
Predseda schôdze: JUDr. Dagmar Ďurčeková – správkyňa konkurznej podstaty
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne a záver

Správkyňa konkurznej podstaty konštatuje, že na schôdzu veriteľov sa nedostavil ani jeden veriteľ.

V Banskej Bystrici dňa 18.10.2012
JUDr. Dagmar Ďurčeková, správca konkurznej podstaty

K013949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 3M Plast, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 3/B, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 856 262
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2012 S1260
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2012
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Zápisnica z prvej schôdze veriteľov
Miesto konania: kancelária správcu, Holubyho 16, Pezinok
Dátum konania: 23.10.2012
Začiatok schôdze: 10.00 hod
Prítomní :
1. predseda schôdze Ing. Viera Fraňová, správca
2. veritelia – Ing. Daniel Čech, Šípková 3290/14, Chorvástky Grob, v zastúpení JUDr. Ing.
Ľubomír Havlík, advokát; HASTA s.r.o., Bytčianska 131, Považský Chlmec, IČO: 316
46 751, v zastúpení Ing. Miroslav Malatinec, vedúci pobočky; Dušan Hrbáček, SNP 956/36,
Galanta, v zastúpení JUDr. Ing. Ľubomír Havlík, advokát; VAŠA s.r.o., Andreja Hlinku 86,
Nováky, IČO: 36 318 990, v zastúpení Mgr. Lucia Švédová, Právny dom ADVOKÁTI s.r.o.;
VILL s.r.o., Vígľašská 3012/10, Bratislava, IČO: 35 882 638, v zastúpení v zastúpení JUDr.
Ing. Ľubomír Havlík, advokát.
Program schôdze:
Prezentácia
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze a správa o stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Voľba nového správcu
Záver

Prezentácia
Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila od 9.30 do 10.00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Konštatuje sa, že schôdze sa zúčastnili celkom piati veritelia
oprávnení na schôdzi hlasovať, z toho piati nezabezpečení. Celkový počet hlasov prítomných veriteľov
oprávnených na schôdzi hlasovať bol 154 285 (voľba správcu). Celkový počet hlasov prítomných
nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať bol 154 285 (voľba zástupcu veriteľov).
Schôdzi predsedal jej zvolávateľ, správca konkurznej podstaty.
1. Otvorenie schôdze a správa o stave konkurzného konania
Na otvorení schôdze predseda konštatoval, že zúčastnení nezabezpečení veritelia zistených
pohľadávok sú oprávnení hlasovať. Veritelia boli oboznámení s rozsahom svojich hlasovacích práv
prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré boli veriteľom odovzdané pri prezentácii.
Správca oboznámil prítomných so stavom konkurzného konania: výška prihlásených a zistených
pohľadávok, informácia o popretí pohľadávok, súpisová hodnota majetku úpadcu, informácia správcu
o odporovaní právnym úkonom úpadcu.
2. Voľba veriteľského výboru
Pri hlasovaní o členoch veriteľského výboru predseda schôdze predkladal návrhy na členov
veriteľského výboru spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov postupne od nezabezpečeného
veriteľa s najväčším počtom hlasov nadol. Hlasovacie lístky použité na voľbu členov veriteľského
výboru sú prílohou tejto zápisnice (5 hlasovacích lístkov) a preukazujú spôsob hlasovania každého
prítomného nezabezpečeného veriteľa.
Sekcia edičných činností
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Prvý návrh - člen veriteľského výboru – VILL s.r.o., Vígľašská 3012/10, Bratislava, IČO: 35 882 638,
v zastúpení v zastúpení JUDr. Ing. Ľubomír Havlík, advokát,
Za: 154 285
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Druhý návrh - člen veriteľského výboru – Dušan Hrbáček, SNP 956/36, Galanta, v zastúpení JUDr.
Ing. Ľubomír Havlík, advokát,
Za: 154 285
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Tretí návrh - člen veriteľského výboru – Ing. Daniel Čech, Šípková 3290/14, Chorvástky Grob,
v zastúpení JUDr. Ing. Ľubomír Havlík, advokát,
Za: 154 285
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Štvrtý návrh - člen veriteľského výboru – HASTA s.r.o., Bytčianska 131, Považský Chlmec, IČO:
316 46 751, v zastúpení Ing. Miroslav Malatinec, vedúci pobočky,
Za: 154 285
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Piaty návrh - člen veriteľského výboru – VAŠA s.r.o., Andreja Hlinku 86, Nováky, IČO: 36 318 990,
v zastúpení Mgr. Lucia Švédová, Právny dom ADVOKÁTI s.r.o.,
Za: 154 285
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie: V konkurze úpadcu 3 M Plast, s.r.o., so sídlom Továrenská 3/B, Malacky, IČO:
35 856 262, bol riadne zvolený päťčlenný veriteľský výbor. Členmi veriteľského výboru sa stali
veritelia: VILL s.r.o., Vígľašská 3012/10, Bratislava, IČO: 35 882 638; Dušan Hrbáček, SNP
956/36, Galanta; Ing. Daniel Čech, Šípková 3290/14, Chorvástky Grob; HASTA s.r.o., Bytčianska
131, Považský Chlmec, IČO: 316 46 751; VAŠA s.r.o., Andreja Hlinku 86, Nováky, IČO:
36 318 990.
Žiaden z veriteľov neuplatnil do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so
zákonom.
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3. Voľba nového správcu
Predseda schôdze vyzval prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať, aby navrhli do
funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov. Žiaden z veriteľov nenavrhol do funkcie
nového správcu. Hlasovacie lístky na voľbu nového správcu sú prílohou tejto zápisnice (5 hlasovacích
lístkov).
Uznesenie: Doterajší správca sa potvrdzuje vo funkcii.
Žiaden z veriteľov neuplatnil do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so
zákonom.
4. Záver – program prvej schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdzu ukončil.

Prílohy ku zápisnici:
·
·
·

Prezenčná listina
Hlasovacie lístky z voľby veriteľského výboru (5) - kópie
Hlasovacie lístky z voľby správcu – bez návrhov (5) - kópie

V Pezinku dňa 23.10.2012
Ing. Viera Fraňová, správca

K013950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Michal Šeršeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varechovce 49, 090 23 Varechovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1965
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K / 46 / 2011 / S1565
Spisová značka súdneho spisu:
3K / 46 / 2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie:

Správca konkurznej podstaty, spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcu Tkáčska 2, 080 01
Prešov ( ďalej v texte len ako „ Správca “ ), v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov,
spoločnosti BELARIA TRADE & CONSULTING, s.r.o., so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO:
36 828 092 zo dňa 25.07.2012, uverejneného v Obchodnom vestníku SR č. OV 2012/149 dňa
03.08.2012, vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku úpadcu
Mgr. Michal Šeršeň, nar.: 16.11.1965, bytom Varechovce 49, 090 23 Varechovce ( ďalej aj ako len „
Úpadca “ ), zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, uverejnenej v Obchodnom vestníku SR č. OV
247/2011 zo dňa 27.12.2011 a OV 44/2012 zo dňa 02.03.2012.

Predmetom predaja sú:
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Cenné
papiere
Druh:
akcia
Forma:
akcia
na
meno
Podoba:
listinná
Mena:
Euro
Nominálna
hodnota:
17,Eur
ISIN:
nebol
pridelený
Poradové
číslo:
981-2000,
(Nahradené
hromadnou
akciou
H5)
Emitent: WARHOWSKI, a.s., so sídlom: Michalská 12, 811 01 Bratislava, IČO: 44 404 352,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4815/B
Počet
kusov:
1020
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu:
1/1
Súpisová
hodnota:
17.340,Eur
Poradové
číslo:
3
( ďalej v texte aj ako „ Predmet speňaženia “ ).

1. Na podávanie ponúk je stanovená lehota do 10 dní odo dňa zverejnenia verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť v súlade
s podmienkami doručená na adresu Správcu: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01
Prešov. Konkrétny termín, miesto a čas vyhodnotenia tohto verejného ponukového konania
bude zúčastneným záujemcom oznámený na požiadanie v kancelárii Správcu.
Záväzná ponuka musí obsahovať:

1.
2.
3.

4.
4.

7.

1. identifikačné údaje záujemcu
2. navrhovaná odplata, resp. kúpna cena
3. záväzná ponuka fyzickej osoby musí byť vlastnoručne podpísaná, záväzná
ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnymi orgánmi
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra.
Správca zrealizuje otvorenie doručených ponúk v sídle svojej kancelárie do 5 dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk a ich vyhodnotenie tak, že vyberie záujemcu, ktorý
ponúkne najvyššiu cenu.
V prípade rovnosti najvyšších ponúk Správca vyzve záujemcov, aby svoju záväznú ponuku
zvýšili a aby ju doručili na adresu kancelárie Správcu do 10 dní odo dňa doručenia výzvy.
Po vybraní najvýhodnejšej ponuky odplaty, bude Predmet speňažovania ponúknutý za výšku
víťaznej ponuky na uplatnenie predkupného práva ostatným akcionárom spoločnosti
WARHOVSKI, a.s., s tým, že ak si akcionári neuplatnia svoje predkupné právo do 30 – tich dní
odo dňa zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku na jeho uplatnenie, platí, že predkupné
právo si neuplatňujú.
Správca vyberie záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu cenu riadne a včas za splnenia
podmienky uvedenej v bode 5. tohto zverejnenia a vyzve ho, aby v lehote 10 dní od doručenia
výzvy uzavrel so Správcom kúpnu zmluvu.
Správca Úpadcu si však zároveň v rámci výzvy na predkladanie ponúk vyhradzuje právo
odmietnuť všetky ponuky záujemcov o kúpu Predmetu speňažovania z dôvodu ponúkanej
odplaty za kúpu Predmetu speňažovania na úrovni nižšej ako je celková výška súpisovej
hodnoty Predmetu speňaženia alebo v prípade, že Správca predpokladá možnosť dosiahnutia
vyššieho výnosu pri realizácii ďalšieho verejného ponukového konania.
Bližšie informácie možno získať na telefónnom čísle: 0905 784189, JUDr. Rastislav Hudák,
email: rhudak@hmg.sk, alebo na adrese kancelárie Správcu Tkáčska 2, 080 01 Prešov.
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V Prešove dňa 23.10.2012, HMG Recovery, k.s.

K013951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Navigácia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická 9, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 785 909
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2011 S63
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Nový aktuálny súpis majetku úpadcu ku dňu 09.08.2012
Dňa 14.08.2012 bol pod č. OV 156/2012 v Obchodnom vestníku uverejnený chybný Aktuálny súpis
majetku úpadcu ku dňu 09.08.2012, preto správca odstraňuje túto chybu uverejnením nového
aktuálneho súpisu majetku úpadcu ku dňu 09.08.2012 s tým, že na Aktuálny súpis majetku úpadcu ku
dňu 09.08.2012, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku pod č. OV 156/2012 dňa 14.08.2012 sa
neprihliada.

1. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 269,98 EUR
Dlžník: Roman Bagáč, Jiráskova 22, 917 02 Trnava
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry č. 1/1175
2. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 298,36 EUR
Dlžník: Štefan Banyák, Budatínska 51, 851 01 Bratislava - Petržalka
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry č. 10900002
3. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 158,43 EUR
Dlžník: Ingrid Bičová, Irkutská 5, 040 01 Košice - Džungla
Právny dôvod vzniku: neuhradenie časti faktúry č. 80900003
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4. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 279,99 EUR
Dlžník: Jozef Lapšanský, P. Jilemnického 2415/6, 052 01 Spišská Nová Ves
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry č. 1/1205
5. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 351,00 EUR
Dlžník: Peter Jacai, Svätoplukova 4, 900 27 Bernolákovo
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry č. 1/1235
6. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 329,99 EUR
Dlžník: Maroš Kosonský, Nová Ves nad Váhom 281, 916 31 Nová Ves nad Váhom
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry č. 1/1187
7. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 175,50 EUR
Dlžník: Ľubomír Benedik, SNP 195/84, 059 18 Spišské Bystré
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry č. 1/1189
8. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 263,20 EUR
Dlžník: Juraj Lopašovský, Bíliková 1866/12, 841 02 Bratislava
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry č. 1/1185
9. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 393,74 EUR
Dlžník: Miroslav Ľupták, Nová ulica 2895/25, 962 21 Lieskovec
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry č. 1/1143
10. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 245,62 EUR
Dlžník: Eva Stanislavová, Rudňany 328, 053 23 Rudňany
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry č. 1/1211
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11. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 860,00 EUR
Dlžník: Vladimír Šaradin, M. R. Štefánika 13779, 054 01 Levoča
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúr č. 2009130012 a č. 2009130013
12. Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Súpisová hodnota majetku: 5 143,75 EUR
číslo bankového účtu: 2608079158/0200
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka , a.s.
názov/forma vkladu: flexibiznis účet
13. Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Súpisová hodnota majetku: 403,57 EUR
číslo bankového účtu: 4999905507/7500
Peňažný ústav: Československá obchodná banka , a.s.
názov/forma vkladu: bežný účet
14. Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC– skelet predajného stánku
Súpisová hodnota majetku: 50,00 EUR
Miesto uloženia: Hraničná 4, Poprad
15. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 351,00 EUR
Dlžník: Marcel Marko, nar. 01.06.1979, adresa neznáma
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry
16. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 359,74 EUR
Dlžník: Petronela Bagyánszka, nar. 14.12.1980, adresa neznáma
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry
17. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 209,52 EUR
Dlžník: Zoltán Bíro, nar. 13.11.1967, adresa neznáma
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Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry
18. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 399,99 EUR
Dlžník: Ján Roučka, nar. 20.04.1959, adresa neznáma
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry
19. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 193,67 EUR
Dlžník: Ľuboš Babač, nar. 13.07.1966, adresa neznáma
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry
20. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová hodnota majetku: 250,00 EUR
Dlžník: Lucia Palgutová, nar. 19.08.1977, adresa neznáma
Právny dôvod vzniku: neuhradenie faktúry
21. Typ súpisnej položky majetku: Nespotrebovaná časť preddavku
Súpisová hodnota majetku: 778,83 EUR
22. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 34,49 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie preplatku od OC SLOVAKIA s.r.o.
23. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 71,28 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie preplatku od OC SLOVAKIA s.r.o.
24. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 190,21 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie zostatku zo zábezpeky na základe zmluvy NR/N231/1/2006 od OC
SLOVAKIA s.r.o.
25. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 309,11 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie depozitu - rozdiel od OC SLOVAKIA s.r.o.
26. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Sekcia edičných činností
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Súpisová hodnota majetku: 318,96 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie preplatku od OC SLOVAKIA s.r.o.
27. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 545,05 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie zostatku zábezpeky od OC SLOVAKIA s.r.o.
28. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 659,28 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie preplatku od OC SLOVAKIA s.r.o.
29. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 2838,37 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie zostatku úhrady zo dňa 10.2.2011 bez VS od OC SLOVAKIA s.r.o.
30. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 2081,47 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie DPH – Daňový úrad Pezinok
31. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 0,67 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie preplatku od OC SLOVAKIA s.r.o.
32. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 24,71 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie preplatku od OC SLOVAKIA s.r.o.
33. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 18,02 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie preplatku od OC SLOVAKIA s.r.o.
34. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 12,13 EUR
Právny dôvod vzniku: Vrátenie preplatku od OC SLOVAKIA s.r.o.
35. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota majetku: 10,11 EUR
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Právny dôvod vzniku: Vyplatenie predmetnej sumy od INTER IKEA CENTRE
36. Typ súpisnej položky majetku: Kreditný úrok vyplatený Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
z vkladu na účte č. 2608079158/0200 za obdobie od vyhlásenia konkurzu do 30.09.2012
Súpisová hodnota majetku: 4,49 EUR

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca

K013952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Klčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 463/21, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2011 S1410
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Klčo, nar. 29.09.1974, bytom M. R.
Štefánika 463/21, 934 01 Levice (ďalej ako „úpadca“), vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.:
32K/30/2011, týmto správca v súlade s ust. §-u 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“), v spojení s ust. §-u 50 ods. 2 a 3
Vyhlášky č. 655/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZoKR v znení neskorších
predpisov zverejňuje nasledovný
Návrh konečného rozvrhu výťažku - dodatočný
Suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu určená na rozvrh predstavuje nerozvrhnutý zostatok
na bankovom účte vrátane zrážky zo mzdy za obdobie 06-09/2012, t.j. sumu spolu vo výške 1.744,96
€.
V súvislosti s prípravou dodatočného konečného rozvrhu výťažku vznikli pohľadávky proti podstate
spolu vo výške 261,13 €.
Poučenie:
Do návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty môžu nezabezpečení veritelia úpadcu
nahliadnuť v kancelárii správcu na ul. 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 návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty je vhodné vopred
nahlásiť písomne – elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu:
nagy.spravca@gmail.com alebo telefonicky na t.č.: 0948/207474.
V zmysle ust. §-u 101 ods. 1 ZoKR určujem zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu dodatočného
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov lehotu 20 dní, ktorá začína plynúť od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Sekcia edičných činností
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Každý nezabezpečený veriteľ úpadcu Štefan Klčo, trvale bytom M. R. Štefánika 463/21, 934 01 Levice,
má právo v lehote 15 dní od zverejnenia návrhu dodatočného končeného rozvrhu výťažku
v Obchodnom vestníku požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu dodatočného konečného rozvrhu
výťažku uplatnil odôvodnené námietky.
V Nitre, dňa 23.10.2012

Mgr. Roman Nagy, správca

K013953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELMAX, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 186 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/18/2010 - II.kolo speňaž
Spisová značka súdneho spisu:
32K/18/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu ELMAX spol. s r.o., IČO 36 186 805, Jazerná 1, 040 12 Košice na základe
záväzného pokynu veriteľského výboru na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
úpadcu vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu:
„ako súbor vecí“, tak aj ako „veci samostatne“;
s výnimkou majetku, ktorý bol do tohto zverejnenia predaný v I. kole verejného ponukového konania,
podľa aktualizovaného zoznamu súpisu majetku úpadcu, ktorý správca poskytne na vyžiadanie
záujemcom na ich e-mailovú adresu; a to:
- malá a veľká biela technika,
- čierna technika a počítačová technika,
- zásoby ostatné,
- sklad MTZ – europalety,
- hmotný investičný majetok,
- drobný hmotný investičný majetok.

Speňažovanie majetku verejným ponukovým konaním sa v II. kole sa uskutoční za nasledovných
podmienok:
1.

Písomná cenová ponuka na odkúpenie majetku úpadcu:

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

39

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

OV 208/2012

•

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 26. októbra 2012

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,

• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp.
právnej subjektivity (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópiu platného dokladu
totožnosti, pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského,
obchodného alebo iného príslušného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych)
zástupcu (cov)),
•

musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy,

•

musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,

• musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ján Pirč, správca,
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, v uzavretej nepoškodenej obálke s označením „ponukové konanie
– ELMAX spol. s.r.o., Košice – NEOTVÁRAŤ“, v lehote do 23.11.2012 (vrátane), do 16:00 hodiny.
Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom
doručenia a poradovým číslom.
• musí obsahovať doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie zálohy vo výške najmenej 50 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 2 týchto podmienok.
2. Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie
ponuky zložiť v prospech účtu úpadcu vedeného v Tatra banke, a.s., pobočka Košice, č. účtu:
2923849669 / 1100 zálohu vo výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej
cenovej ponuky.
3. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať na tel. č. 055/62 58 408
(vybavuje: JUDr. Peter Reblán) alebo e-mailom: konkurz.sporoin@stonline.sk, počas úradných
hodín správcu.
4. Ak budú správcovi doručené viaceré totožné návrhy od jedného záujemcu, odlišujúce sa v cene
za konkrétny predmet kúpy, správca bude brať zreteľ iba na tú cenovú ponuku, v ktorej je ponúkaná
cena za odkúpenie daného predmetu kúpy najvyššia.
5. Cena predávaného majetku je v II. kole ponukového konania stanovená správcom vo výške
najmenej 75% ceny stanovenej správcom v súpise majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Kúpna cena speňažovaného majetku úpadcu, ponúkaná záujemcami nemôže byť nižšia ako cena
stanovená pre II. kolo ponukového konania.
6. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú
podstatu sa uskutoční dňa 30.11.2012 o 10:00 hod., v kancelárii správcu za jeho prítomnosti a za
prítomnosti zástupcu veriteľského výboru (ak sa ho zúčastní).
7.

Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca do 10 dní odo dňa otvárania obálok.

8. Ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny), prednosť má tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá, inak má
prednosť najvyššia ponuka.
9. Správca uzavrie s víťazom II. ponukového kola kúpnu zmluvu, na základe jeho cenovej písomnej
ponuky po doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz II. kola ponukového konania v lehote určenej
správcom nezaplatí kúpnu cenu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a majetok úpadcu môže byť
ponúknutý záujemcovi v poradí s ďalšou najvyššou písomnou cenovou ponukou.
10. Po uzavretí kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny správca preukázateľne odovzdá majetok
kupujúcemu.
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11. Správca je oprávnený majetok úpadcu, tvoriaci všeobecnú podstatu speňažiť ako súbor vecí,
tak aj ako veci samostatne, podľa ponuky záujemcu.
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714.

K013954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYTOČ SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklenárova 4, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 803 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2012/S1470
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Úpadcu: BYTOČ SK, s.r.o.
Sídlo/Úpadcu: Sklenárova 4, 821 09 Bratislava
IČO/dlžníka: 35 803 533
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Ľuboš Jurčo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2012/S1470
Spisová značka súdneho spisu: 4K/34/2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu:
Mgr. ĽubošJurčo, adresa kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, správca úpadcu BYTOČ SK,
s.r.o., IČO: 35 803 533, so sídlom: Sklenárova 4, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 23208/B, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Pribinova 25, 811 09 Bratislava (19.
poschodie - budova TOWER 115), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 do 16.00
hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 00421 903 719 845; 00421 2 20 90 44 20; resp.
e-mailom: jurco@rvd.sk
Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu
◘

K013955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYTOČ SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklenárova 4, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 803 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2012/S1470
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2012
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Iné zverejnenie

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca
adresa kancelárie správcu : Pribinova 25, 811 09 Bratislava
(ďalej len „správca“ )

Vec: Informácia

Subject: Information

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu BYTOČ
SK, s.r.o., IČO: 35 803 533, so sídlom: Sklenárova 4, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 23208/B, (ďalej len „úpadca“)
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I., číslo konania: 4K/34/2012 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcy trustees of the bankrupt BYTOČ SK, s.r.o., IČO: 35 803 533, so sídlom: Sklenárova 4, 821
09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
23208/B,, (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the
District Court in Bratislava I. No. 4K/34/2012 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2012. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court inBratislavaI.became valid on 23th October 2012. The bankruptcy
was declared asof this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu
sú povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na Okresný súd Bratislava I., Záhradnícka ul. č. 10., 812 44 Bratislava, Slovenská
republika, k číslu konania 4K/34/2012 a v jednom rovnopise správcovi na adresu Pribinová 25,
811 09 Bratislava, Slovenská republika. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
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reštrukturalizácie
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo,
a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je
k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa
uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
OV 208/2012

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the
BRA“) the creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy in the District Court Bratislava I. Zahradnícka ul.
10., 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 4K/34/2012 and in one copy to the trustee to the
address Pribinová 25, 811 09 Bratislava, Slovak Republic. The registration has to provide information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate
and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has
to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can
be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be registered in EURO. Documents prooving the information provided in the registration
form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an
address or a branch office in theSlovakRepublic a representative with an address or a seat in
theSlovakRepublic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na
predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký
posudok (nepeňažné pohľadávky) alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky.

Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required
registration form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) or
will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Not registered security
rights lapse after the registration period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to ammend or to correct the incorect or the incomplete registration.
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Deň vydania: 26. októbra 2012

Mgr. Ľuboš Jurčo
správca úpadcu
trustee of the bankrupt

K013956
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
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Hajtolová
Sídlo správcu:
Nová Štvrť 196/49, 082 12 Kapušany
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2012 S1370
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: BODY RELAX spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad, IČO: 31 678 173, Okružná 789/16,
058 01 Poprad
Právny dôvod vzniku: Právo na vyrovnací podiel pri vyhlásení konkurzu na majetok spoločníka
(úpadcu) v zmysle § 148 ods. 2 v spojení s § 150 Obchodného zákonníka
Súpisová hodnota majetku a mena: 0 EUR

K013957
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - zrážky z dôchodku za mesiac september
2012
Súpisová hodnota majetku a mena: 260,16 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
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Deň vydania: 26. októbra 2012

Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - zrážky z dôchodku za mesiac október 2012
Súpisová hodnota majetku a mena: 260,16 EUR

K013958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALOM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 94, 974 05 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 650 773
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K21/2012s88
Spisová značka súdneho spisu:
2K21/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Názov

Počet ks

Súč. hodnota v EUR

Hnuteľná vec:
Zliev. model:

lavička L1- 1 ks

Súpisová hodnota: 298,5

Zliev. model:

Lavička L2

1

298,5

Zliev. model:

Lavička L3

1

298,5

Lavička L5

1

Lavička viný list

298,5

1

Zliev. modely: stôl 1

298,5

1

Stôl viný list

298,5
1

298,5

Stojan na bicykle

1

227,5

Parkový stĺpik

1

227,5

Zliev. model: kompresorová skriňa

1

702

Zliev. model: kryt termostatu DS

1

124,5

Podložky veľké

3

35,1
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Podložky malé

10

Neonové trubice

8

20

Kôš kovový

39,8

1

Hotové dosky na lavičky

16,6

35

Vešiaková stena

Deň vydania: 26. októbra 2012

47,25

1

10

Veľké podložky Rokoko

2

Šamotové tehly

27,3
65

Chemikálie: vodné sklo

32,5

25 kg

Specorit F3

10 kg

Náterové farby

15,5
16,4

5 kg

12

Plát stola veľký

1

8,7

Plát stola malý

1

6,9

Zliev. model: parkového stĺpika

1

plniace potrubie

1

103,5

lišta

1

sitá na piesok
kryt na oči

3

2

meracie prístroje

7,3

6

zliev. vtoky

87
1 prepravka

Podložky malé

6

Nábytok konfer. Stolík

3,85

4,78

3

Stolička

Kreslá

43,5

3

Zliev. modely: ROKOKO stôl

227,5

105
3

105

1

7,98
2

9,96
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Stoličky

Deň vydania: 26. októbra 2012

3

Výpočtová technika: fax

4,47

1

Počítač. Zostava / počítač, monitor

4,98

2

98

Tlačiareň

0

Rebrík dvojramenný

0

1

3,6

Zliv. Klince

20kg

Náradie ( lopaty, čakan )

12

5

Prepravky veľké

7,5
15

22,5

Prepravky malé

6

Fúrik

6,3

1

Relaxačný stroj

4

1

Zliev. model: objímky

98,7

1

110

Gumený pás

1

Remene rôznych rozmerov

18

30

7,8

Vosková šnúra

2 bal.

Tehly rôznych rozmerov

11

50

19,35

Malta prašková

4 bal.

Hadice na vzduch: tenká

35 bm

Hrubá
Dosky na lavičku

5,2
8,7

3 bm

1,5

1 sada

7,95

Keramika do el. pece

1 sada

Elektromateriál rôzny

3 prepravky

El. špirála do el. bojlera

1

Zliev. vtoky a výfuky

2 prepravky

31,9
9,8
10,2
3,8
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Fúrik

Deň vydania: 26. októbra 2012

1

Gumené kladivo

4

1

Zliev. klince

1,6
3kg

Zliev. vtoky, výfuky, malé modely

2,75

4 prepravky

Zliev. model na od. Rámy

11,6

1

Dosky na lavičky

30
1 sada

Koks

7,95

2 vrecia

Náradie ( kladivá, kliešte )

6

Šroby

27,2
5,4

1 bal.

2,5

Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi
r. vyr: 2001, VIN: TMBJB16Y623319924

500 €

Finančné prostriedky v pokladni:

2685€

K013959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

SKI PARK Mestský hokejový klub
Kežmarok, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavkovská 9, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 657 662
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Hajtolová
Sídlo správcu:
Nová Štvrť 196/49, 082 12 Kapušany
Spisová značka správcovského spisu: 1K/69/2012 S1370
Spisová značka súdneho spisu:
1K/69/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažné pohľadkávky,
ktorých zapísanie do všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 53/2012
Dlžník

Právny dôvod vzniku
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Deň vydania: 26. októbra 2012

mena
BAUDWERK, a. s., IČO: 36 457 311
Zmluva o reklame a propagácii
946,03 EUR
Nám. Požiarnikov 9 060 01 Kežmarok
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o., Huncovská 42, Náklady na výrobu loga
33,58 EUR
060 01 Kežmarok
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o., Huncovská 42, Náklady na výrobu loga
33,58 EUR
060 01 Kežmarok
S- DRINK, s.r.o., IČO: 36 455 822
Zmluva o reklame a propagácii
950,00 EUR
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
49 790,88 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
8 298,48 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
8 298,48 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
8 298,48 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
8 298,48 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
8 298,48 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
8 298,48 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
8 298,48 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
8 298,48 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
8 298,48 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Zmluva o postúpení pohľadávky
8 298,48 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Mestský hokejový klub, o. z.
Predaj materiálu
130,35 EUR
Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Dolphin Slovakia, s. r. o., IČO: 35 784 776
Pohľadávka vzniknutá ako dôsledok nesplnenia 429,78 EUR
Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava
Bártrovej zmluvy
PRO-HOKEJ, a. s., IČO: 35 783 613
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Reklamné služby

5 935,51 EUR

Deň vylúčenia súpisových zložiek majektu: 22.10.2012
Dôvod vylúčenia súpisových zložiek majetku: Na základe súhlasu zástupcu veriteľov: OKTAN, a.s.,
Slavkovská 9, Kežmarok s vylúčením majetku (pohľadávok) zo súpisu všeobecnej podstaty v súlade s
§ 81 ods. 1 ZKR, udeleného podaním zo dňa 18.10.2012 (doručeného dňa 22.10.2012), nakoľko
majetok sa nepodarilo speňažiť.

K013960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strojtech, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 312 436
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/28/2012 S1265
Spisová značka súdneho spisu:
28K/28/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU STROJTECH, s.r.o., Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom
1.) Všeobecná podstata Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 26. októbra 2012

V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám súpis majetku úpadcu
STROJTECH, s.r.o., Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STROJTECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trenčianska 17, 034 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 228 581
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/28/2012
Spisová značka súdneho spisu: 28K/28/2012
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

A) Pozemky – podľa §76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení vyhlášky§ 38 písmeno
a) č. 665/2005 Z. z.
Poradové
číslo

Číslo
parcely
2234/7
2234/17
2234/24
2234/28
2234/29
2234/30
2234/39
2234/55
2234/57
2234/59
2234/73

Štát / obec

Názov
katastrálneho
územie
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM
SR / NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM
VÁHOM

Číslo Druh pozemku podľa Výmera v Hodnota
LV
LV
m2
majetku (v €)
NAD 5775
NAD 5775
NAD 5775
NAD 5775
NAD 5775
NAD 5775
NAD 5775
NAD 5775
NAD 5775
NAD 5776
NAD 5777

ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA
ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA
ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA
ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA
ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA
ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA
ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA
ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA
ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA
ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA
ZASTAVANÉ
A NÁDVORIA

PLOCHY 177

353

PLOCHY 1489

2968

PLOCHY 5136

10238

PLOCHY 832

1659

PLOCHY 3990

7954

PLOCHY 1084

2161

PLOCHY 677

1350

PLOCHY 154

307

PLOCHY 1702

3393

PLOCHY 742

1479

PLOCHY 133

265

B)
Stavby – podľa §76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení vyhlášky§ 38 písmeno b)
č. 665/2005 Z. z.
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Deň vydania: 26. októbra 2012

Okres: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Obec: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Katastrálne územie: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Štát : Slovenská republika
Ulica: Trenčianska 17

Poradové Číslo
Štát
číslo
parcely Obec
2234/17 SR
NOVÉ
MESTO
NAD
VÁHOM
2234/24 SR
NOVÉ
MESTO
NAD
VÁHOM
2234/28 SR
NOVÉ
MESTO
NAD
VÁHOM
2234/29 SR
NOVÉ
MESTO
NAD
VÁHOM
2234/30 SR
NOVÉ
MESTO
NAD
VÁHOM
2234/39 SR
NOVÉ
MESTO
NAD
VÁHOM

/ Kat.územie Číslo Popis stavby
LV
/ NOVÉ
5775 OPRAVÁRENSKÁ
MESTO NAD
DIELŇA
VÁHOM
/ NOVÉ
5775 EXPEDIČNÁ
MESTO NAD
ZBERNÁ LOĎ
VÁHOM

Adresa

Súpisné Zastavaná Hodnota
číslo
plocha
majetku (v
(v m2)
€)
TRENČIANSKA 1881
426
11376,01
17

A TRENČIANSKA 1881
17

3048

121600,08

/ NOVÉ
5775 LAKOVŃA
MESTO NAD
VÁHOM

TRENČIANSKA 1881
17

832

28827,29

/ NOVÉ
5775 MONTÁŽNA LOĎ
MESTO NAD
VÁHOM

TRENČIANSKA 1881
17

3990

128238,42

/ NOVÉ
5775 SOCIÁLNO
MESTO NAD
ADMINISTRATÍVNA
VÁHOM
BUDOVA

TRENČIANSKA 1881
17

963

27138,25

/ NOVÉ
5775 OTRYSKAVACIA
MESTO NAD
LINKA
VÁHOM

TRENČIANSKA 1881
17

676

15421,98

C) byt alebo nebytový priestor podľa §76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení
vyhlášky§ 38 písmeno c) č. 665/2005 Z. z.
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Dlžník nevlastní uvedenú súpisovú zložku majetku.
D) Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí – podľa §76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle
ustanovení vyhlášky§ 38 písmeno d) č. 665/2005 Z. z.
-

všetky veci sa nachádzajú na adrese Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom
1. 1Popis
8
.

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

Odhadovaná hodnota majetku (v
€)

Inv. Strojt.115
Inv. Strojt.115
Inv. Strojt.110
Inv. Strojt.117

1 000
1 000
20
10
50
200 000
1 000
500
1 000
1 000
200
2 000
1 500
300
30 000
1000
500
500
100
500
20
100
20
3000
100
500
500
500
500
500
500
500
500
20
20
50
20
20
20
1
100
500
200
3000
3000
100

P
.
č
.
Plazma - CUTMASTER 81
Plazma - CUTMASTER 81
Ukosovací systém US 40- prísl
Vysávač STARMIX GS 307 - prísl.
Triskacia linka - prísl.
tepelné hospodárstvo
ATEUS NETSTAR - tel. ústredňa
ukosovací systém US 40E
Formig 389 FW
Formig 389 FW
pojazdné lešenie Al
plazmové rezacie zariadenie
Xtreme NXT X70
vysávač Starmix GS 3078 PZ
Tryskacia linka
ovládanie - žeriav vonkajší
Poloautomat zvarací
UNIMIG 400 S
Poloautomat zvarací
UNIMIG 400 S
Usmerňovač zvarovací
WTU 315.30
Poloautomat zvarací
UNIMIG 400 S
Brúska stojanová
B4D
Vŕtačka stolová
V 20 B
Brúska dvojkotúčová
BL 4 A
Žeriav mostový - loď zberná
5T X 16.5 M
Usmerňovač zvarovací
WTU 315.30
Zváračka s podavačom
Fronius 447 – 2
Zváračka
FOR MIG 459
Zváračka
FOR MIG 459
Zváračka
FOR MIG 459
Zváračka
FOR MIG 459
Zváračka
FOR MIG 459
Zváračka s podavačom
FOR MIG 389
Zváračka s podavačom
FOR MIG 389
Brúska priama
Brúska priama
Zametací vozík - mechanický
Hydraulický zdvihák - panenka
100 t
Hydraulický zdvihák - panenka
100 t
Paletový vozík
D03
Sušička elektrod
Ustavovací prípravok
LIEBHERR
Lakovňa
Zar. na vypaľovanie konc.trubiek
Žeriav mostový - loď Výlož.
Žeriav mostový - loď Zberná.
Stehovací a zvarovací prípravok - LIEBHERR

108
110
111
112
114
115
116
117
122
118
1 022 002
1 028 046
1 028 050
1 028 051
1 028 052
1 028 054
1 028 055
1 028 124
1 028 125
ESKALAT
Inv. Strojt.15
Inv. Strojt.16
Inv. Strojt.18
Inv. Strojt.
Inv. Strojt.
Inv. Strojt.111
Inv. Strojt.112
Inv. Strojt.
Inv. Strojt.
Inv. Strojt.

Inv. Strojt.1
Inv. Strojt.2
Inv. Strojt.

Inv. Strojt.103
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Stehovací a zvarovací prípravok - LIEBHERR
Inv. Strojt.103
prísl.
DEMELLER
LIEBHERR
Inv. Strojt.
Zametací stroj
KARCHER KM 70/20 CInv. Strojt.
Usmerňovač zvarovací
NZU 315
Zariadenie čistiace WAP
WAP SC 720
1 022 013
Zariadenie čistiace WAP
WAP B 1030 KF
1 022 026
Miešačka farby motor.
VM 3-108
1 028 126
Vaňa odmasťovacia
VL. VYROBA 001
1 028 127
Lakovacia pumpa
GRACO – DURA
Inv. Strojt.59
VZV
Ohrievač Cu/Al
Inv. Strojt.74
Striekacia pištoľ - prísl.
PRO XsAA Smart 85 Inv. Strojt.96
Zariadenie čistiace - prísl.
Kranzle Ther 870
Inv. Strojt.88
Miešačka farby motor.
VM 3-108
volná
Vaňa odmasťovacia
VL. VYROBA 002
volná
Lanový kolesový dopravník
Žeriav mostový - loď Lakovňa.
Lis výstredníkový
LEPA 100 VA
1 022 014
Lis výstredníkový
LEPA 63 PA
1 022 015
Lis hydraul.
CTM 250 B
1 022 016
Lis ohraňovací
1 028 034
Zakružovačka na profily
RW 16
1 028 057
Lis výstredníkový
LEN 25 C
1 028 058
Lis výstredníkový
XZP 40 P
1 028 059
Zakružovačka profilov
XZP 50/7
1 028 060
Zakružovačka profilov
XZP 50/7
1 028 061
Vrtačka stlpová
VS 32
1 028 062
Brúska dvojkotúčová
1 028 064
Lis vretenový
EL 125
1 028 065
Lis výstredníkový
LENP 63 A
1 028 068
Vyhňa kováčska s príslušenstvom
LUD 500/200 B
1 028 120
Usmerňovač zvarovací
USM 260
1 028 121
Nožnice univ. na prof.
M 5222
1 028 188
Kompresor so sušením vzduchu
1 028 197
Hydraulický stôl ( ohr.lis )
volná
Hydraulický stôl ( ohr.lis )
volná
Lis ohraňovací
Inv. Strojt.10
Ručný vozík F8R ( prípravky )
Žeriav mostový - loď č. 4
Vysavač
WAP TURBO
Nožnice tabulové
NTE 3150/6,3 E
1 022 018
Nožnice tabulové
NTE 3150/6,3 E
1 028 078
Nožnice
Vŕtačka stolová
Vŕtačka
Nožnicový žeriav
Nožnicový žeriav
Zariad. rezacie plazm.
FORCUT 50
1 022 008
Kyslíkový rezací stroj
RS 515 B
1 022 017
Píla kotúčová PMC 8 k TREN.
TRENJAGER
1 022 021
Zariad. na rezanie plazmou
PA 20-2
1 028 074
Prísavka vákuová
VAC 0/03
1 028 079
Zariadenie prísavné konštr. nosná
HKPZ
1 028 080
Pila kotúčová
LPC 110/400
1 028 082
Rezací automat
PKA 25 A
1 028 085
Usmerňovač zvarovací
USM 260
1 028 106
Zariadenie rezacie
C 50 A
1 028 107
Prísavka vákuová
VAC 0/03
1 028 184
Prísavka vákuová
VAC 0/075
1 028 185
Kompresor
3 DSK 100 EKO
1 028 190
Stroj omielací
OS 800/1
1 028 191
Pásová pila
MOD30.15ACNCP/L Inv. Strojt.100
Plazmová rezačka
CUTMASTER 101
Inv. Strojt.
Brúska dvojkotúčová
Žeriav mostový - loď č. 3
Zvarovací aparát
UNI MIG 400 S
1 022 009
Fréza vertikálna
FSS 400 V/2
1 022 022
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100
500
20
100
150
200
30
150
50
2000
200
10
10
30
30
200
1500
1000
600
3000
2000
300
250
400
200
200
150
20
100
600
150
50
100
400
50
50
2000
10
3000
20
1000
1000
20
100
100
50
50
200
1 000
500
100
10
20
300
100
50
100
10
10
300
100
50
1 000
20
3 000
500
500
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Stroj dierovací
Vrtačka otočná
Poloautomat zvarací
Usmerňovač zvarovací
Lis ohraňovací
Brúska dvojkotúčová
Fréza FGV 32
Čerpadlo - Tlakové zar. - ohrievače
Vrtačka stlpová
Usmerňovač zvarovací
Brúska dvojkotúčová
Vrtačka stolová
Žeriav mostový
Fréza zvislá
Sústruh hrotový
Zvarovací aparát
Zvarovací aparát
Zvarovací aparát
Zvarovací aparát
Zvarovací aparát
Zvarovací aparát
Peddinghaus 800 - prísl.
VRTACKA VODOROVNA
Zariadenie Soyer BMK - 12 W - prísl.
Sústruh hrotový
Zvarovací aparát
Usmerňovač zvarovací
Autogenová súprava
Brúska dvojkotúčová
Brúska dvojkotúčová
Paletový vozík
Sušička elektrod
Kompresor
Zariadenie zvaracie
Poloautomat zvarací
Zváračka
Zváračka
Poloautomat zvarací
Poloautomat zvarací
Poloautomat zvarací
Vrtačka stojan.
Súprava zvarovacia
Zakružovačka trojvalcová
Usmerňovač zvarovací
Stroj zakružovací
Lis ručný hrebeňový
Vrtačka stolová
Usmerňovač zvarovací
Nožnice profilové
Automat. zvar. na ant.
Valcovačka zvarov
Stroj hydr. ohýb.
Brúska kotúčová
Vrtačka stlpová
Poloautomat zvarací
Vrtačka stolová
Brúska stojanová
Poloautomat zvarací
Vrtačka stolová
Vrtačka stojanová
Lis ručný pákový
Brúska dvojkotúčová
Nožnice ručné pákové
Polohovadlo stolové
Zakružovačka
Súprava zvarovacia argónová
Brúska stolová - rovinná

NDS
VO 50/1250
UNIMIG 400 S
USM 260
LO 200
FGU 32
RP 23-3
VK 32
USM 260
BL 3 D
V 20 A
3.2 T 16.5 M
F2 250
SV 18 RA/1250
Fronius 357 – 2
Fronius 357 – 2
Fronius 357 – 2
Fronius 447 – 2
Fronius 447 – 2
REHM 310 DK
Horizontka
Zváranie svorníkov
SV 18 RA/1250
Fronius 447 – 2
250 R

NAB 01/028
UNIMIG 600
UNIMIG 400 S
KEMPI PS 5 000
KEMPI PS 5 000
UNIMIG 400 S
FORMIG 400 FWS
FORMIG 400 FWS
VS 32 A
MA 315
XZM 3000/10
WTU 315.30
XZ 100/2
LRH 2
V 16
USM 260
NE 4
VL. VYROBA
E 30 L
XONM 2000/2A 2
BL 3 A
VS 32
UNIMIG 250
V 20
B4D
UNIMIG 400S
V 20
V 50 A
LR H 2
B4
NPR 10
17 SSP 630
2m
MA 315
BM 350

1 022
1 028
1 028
1 028
1 028
1 028
1 028
1 028
1 028
1 028
1 028
1 028

Deň vydania: 26. októbra 2012
023
039
053
088
090
092
093
098
099
102
105
108

1 028 143
1 028 144
prenaj.
prenaj.
prenaj.
prenaj.
prenaj.
prenaj.
Inv. Strojt.90
Inv. Strojt.4
Inv. Strojt.99
volná

1 022 001
1 022 005
1 022 006
1 022 012
1 022 027
1 022 028
1 028 002
1 028 003
1 028 004
1 028 009
1 028 013
1 028 014
1 028 016
1 028 018
1 028 019
1 028 020
1 028 021
1 028 023
1 028 024
1 028 025
1 028 027
1 028 029
1 028 030
1 028 035
1 028 036
1 028 037
1 028 038
1 028 041
1 028 044
1 028 056
1028087
1 028 103
1 028 117

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

54

100
600
500
50
2 000
20
500
20
200
50
20
100
3 000
500
600
100
100
100
100
100
100
200
2 500
10
600
500
50
100
20
20
20
1
50
600
500
100
100
500
500
500
150
100
3 000
100
100
30
100
50
50
30
200
500
20
150
400
100
20
500
100
300
30
20
20
50
1 000
100
20
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Usmerňovač zvarovací
Stôl hydr. rovnací
VL. VYROBA
Zváračka
FOR MIG 459
Poloautomat zvarací
UNIMIG 400 S
Signovačka
LOD 125
Brúska leštiaca stojanová
Autogénová súprava
Ohýbačka
1m
Paletový vozík
Poloautomat zvarací
UNIMIG 250
Pracovné stoly veľké
Pracovné stoly veľké
Pracovné stoly veľké
Signovačka
Sušička elektrod
Sušička elektrod
Usmerňovač zvarovací
ZU 315.31 + TWE 35
Usmerňovač zvarovací
WTU 315 – 3
Vŕtačka krídlová
MAS V050
Vrtačka stĺpová
VS 32
Zváračka
Master MIG 300
Zváračka - automat na zváranie
Frézka pantografická rytecká
MP 200 / M
Žeriav mostový - loď č. 1
APV Sysklass 3,2
Autocad LT 2005C2 2ks licencií
software Kerio
počítač HP Vectra VL410C/1.2
počítač HP Vectra VL410C/1.2
HP server TC2110
PC EVO D310DT/4 1,7; 20;CD;XP
PC-D310DT C1,7;20G;P9540A
PC-D310V, C1,7;40G;128M
žeriav stĺpový otočný
develop D-3550ID
PC Intel ® Celeron ® 2,8GHz
PC Intel ® Celeron ® 2,8GHz
PC Xerius
prenosná traverza s dvojhákom
PC Xerius
PC Andante Premium
PC Andante Premium
Vŕtačka magnetická KBM 32Q
Počítač pW287ES DX6120
Kranzle Ther 870
Peddinghaus 800
klimatizačné zariadenie
striekacia pištol PRO Xs4AA Smart
85
žeriavová dráha
žeriavová dráha
zariadenie Soyer BMK-12W
pásová píla na kov MOD 30,15Ap
vstavané skrine
develop ineo+251
stehovací
a
zvárací
pripravok
Liebherr
vstavané skrine
PC 8-077 Core 2 Duo Intel 2 server
Citroen Berlingo
Škoda Fabia sedan
Škoda Fabia Combi 07 Elegance
Iveco daily 35 S 11V
pracovisko OTIS
ovládanie - žeriav v lakovni
ovládanie - žeriav výložnáky
ovládanie - žeriav

Deň vydania: 26. októbra 2012

1 028 119
1 028 122
Inv. Strojt.

60
67
107
20
21
22
24
30
31
46
48
50
51
57
62
63
79
80
85
86
88
90
92
96

50
400
500
500
100
20
100
50
20
400
1 000
1 000
1 000
100
1
1
100
100
400
150
300
300
100
3 000
50
200
50
50
50
100
50
50
50
150
20
50
50
50
50
50
50
50
100
50
200
1 000
150
500

97
98
99
100
101
102
103

1 000
500
500
4 000
100
500
1 500

105
113

100
100
200
1 200
2 000
1 000
10
1 000
1 000
1 200

1 028 138

87
95
104
119
120
121
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Deň vydania: 26. októbra 2012

kancelársky nábytok
kovoky nabytok halovy
pripravky
kovkove regale
kovove palety
skladove kontajnerove bunky
srinklerove zariadenia lakovne
náradie
hutný materiál na sklade
hutný materiál z výložníkov na sklade
nehutný materiál na sklade
PVV na sklade
nedokončená výroba

500
500
2 000
500
500
2 000
100
1 000
33 000
10 000
9 000
500
40 000

Vykurovacia a vetracia jednotka, Typ BKB 40 výrobca/značka - Janka - ZRL Radotín počet kusov:2
umiestnenie: výrobná hala, lakovňa č. 1
opis veci: odsávacie ventilátory, TYP: VEN 800 - SNV 2 výrobca/značka: Janka - ZRL Radotín počet
kusov: 4 umiestnenie: lakovňa č. 1
opis veci: odsávací ventilátor, Typ: RNH 1250 výrobca/značka: ZVVZ Milevsko, a.s. počet kusov: 1
umiestnenie: lakovňa č. 2
opis veci: prisávací ventilátor, Typ: RN 1000 výrobca/značka: ZVVZ Milevsko, a.s. počet kusov: 1
umiestnenie: lakovňa
opis vec: nástenné vykurovacie jednotky, Typ: NVJRT výrobca/značka: Vzduchotechnika, a.s. Nové
Mesto nad Váhom počet kusov: 8 umiestnenie: lakovňa
vrátane príslušenstva a všetkých dokumentov potrebných na užívanie vyššie uvedených vecí a na
nakladanie s nimi (vrátane všetkých užívateľských príručiek, manuálov, výrobnej, projektovej alebo inej
dokumentácie), ako aj všetky nároky zo záruk daných v súvislosti s týmito vecami všetkými tretími
osobami

E)
cenný papier – podľa §76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení vyhlášky§ 38
písmeno e) č. 665/2005 Z. z.
Dlžník nevlastní uvedenú súpisovú zložku majetku.

F)
peňažná pohľadávka podľa §76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení vyhlášky§ 38
písmeno f) č. 665/2005 Z. z.

P.č. Dlžník

Právny
Číslo
dôvod vzniku faktúry
pohľadávky
(DT
dodávka
tovaru, DS dodávka
služby)
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Odhadovaná Prísl.
hodnota
majetku (v €)

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 208/2012
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
LIEBHERR - WERK Postfach 10
Nenzing GmbH
TBT-Tiefbohrtechnik
Siemensstrasse
GmbH + CO
1
ARGE RHKW Linz - Ortenburgerstr.
Los 1
29
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17

Deň vydania: 26. októbra 2012

Nenzing

A-6710 AT DT

2100020

24344

0

Nenzing

A-6710 AT DT

2100023

10446

0

Nenzing

A-6710 AT DT

2100028

6408

0

Nenzing

A-6710 AT DT

2100029

57913

0

Nenzing

A-6710 AT DT

2100032

10331

0

Nenzing

A-6710 AT DT

2100033

22752

0

Nenzing

A-6710 AT DT

2100050

3000

0

Nenzing

A-6710 AT DT

2100051

4221

0

Nenzing

A-6710 AT DT

2100053

1000

0

Nenzing

A-6710 AT DT

20100064 32998

0

Nenzing

A-6710 AT DT

20100065 7200

0

Nenzing

A-6710 AT DT

20100072 22218

0

Nenzing

A-6710 AT DT

20100095 7464

0

Nenzing

A-6710 AT DT

20100145 13968

0

Nenzing

A-6710 AT DT

20100195 15926

0

Nenzing

A-6710 AT DT

20100234 947

0

Dettingen/Erms

D-72581 DE DT

20100265 305,2

0

Spittal a.d. Drau

9800

AT DT

20100320 1085

0

SK DS

20100360 129,51

0

SK DT
SK DT

20110020 948
20110072 742,1

0
0

SK DT

20110073 653,4

0

SK DT

20110221 770,4

0

SK DT

20110222 -165,48

0

SK DT

20110281 165,48

0

CZ DT

20110301 3500

0

FR DT

20110345 7600

0

SK DS

20110375 110,86

0

SK DS

20110391 849,14

0

SK DT

20110401 1900,98

0

SK DT

20110402 29823,48

0

SK DS

20110405 150,02

0

SK DT

20110413 1987,2

0

SK DS

20110416 206,29

0

SK DS

20110417 50

0

Nové Mesto nad 915 01
Váhom
Emil Dlábik - DREMI
Lúčky 1253/13 Bojnice
972 01
LEKO Ján Lesay
Čachtická 1
Nové Mesto nad 915 01
Váhom
LEKO Ján Lesay
Čachtická 1
Nové Mesto nad 915 01
Váhom
LEKO Ján Lesay
Čachtická 1
Nové Mesto nad 915 01
Váhom
SEDATRADE, s.r.o.
Staromyjavská Myjava 1
907 01
1031/14
SEDATRADE, s.r.o.
Staromyjavská Myjava 1
907 01
1031/14
Metal Produkt Servis Davídkova
Praha 8
180000
Praha, s.r.o.
692/30
AM Airmarrel
ZI
CLOS SAINT CHAMOND 424 02
MARQUET
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
STINEX.s.r.o.
Priemyslená 8 Nové Mesto nad 91501
Váhom
STINEX.s.r.o.
Priemyslená 8 Nové Mesto nad 91501
Váhom
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
Pavol Sedlák
Hôrka
nad Hôrka nad Váhom
91632
Váhom
SLUŽBY
A Jasná 5
Nové Mesto nad 915 01
STRAVOVANIE
Váhom
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom

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

OV 208/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

CALTEC, spol. s r.o.

Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
Termomont, s.r.o.
Jungmanova
Praha 1
110 00
29/19
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
SLUŽBY
A Jasná 5
Nové Mesto nad 915 01
STRAVOVANIE
Váhom
SLUŽBY
A Jasná 5
Nové Mesto nad 915 01
STRAVOVANIE
Váhom
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
LEKO Ján Lesay
Čachtická 1
Nové Mesto nad 915 01
Váhom
AM Airmarrel
ZI
CLOS SAINT CHAMOND 424 02
MARQUET
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
SLUŽBY
A Jasná 5
Nové Mesto nad 915 01
STRAVOVANIE
Váhom
SLUŽBY
A Jasná 5
Nové Mesto nad 915 01
STRAVOVANIE
Váhom
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
NOVOKOV, s.r.o.
Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 41
Váhom
NOVOKOV, s.r.o.
Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 41
Váhom
SLUŽBY
A Jasná 5
Nové Mesto nad 915 01
STRAVOVANIE
Váhom
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
SLUŽBY
A Jasná 5
Nové Mesto nad 915 01
STRAVOVANIE
Váhom
Dušan Gál
Nádražná
Radošina
956 05
695/92
Dušan Gál
Nádražná
Radošina
956 05
695/92
PROXY, s.r.o.
Trenčianska 21 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
EKOM s.r.o.
Priemyselná
Piešťany
921 01
5031/18
Magdaléna
Straková Zelená 15
Nové Mesto nad 915 01
MUS
Váhom
NOVOKOV, s.r.o.
Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 41
Váhom
NOVOKOV, s.r.o.
Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 41
Váhom
Jaroslav Vičík
Polianka 92
Myjava 1
907 01
Martin Janega
Tenatínska
Nové Mesto nad 915 01
2118/21
Váhom
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
CALTEC, spol. s r.o. Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
SLUŽBY
A Jasná 5
Nové Mesto nad 915 01
STRAVOVANIE
Váhom
SLUŽBY
A Jasná 5
Nové Mesto nad 915 01
STRAVOVANIE
Váhom
TECHKLIMA, s.r.o.
Trenčianska 17 Nové Mesto nad 915 01
Váhom
SLOVLIKER ČR s.r.o.
Kunovice
SLOVLIKER ČR s.r.o.
Kunovice
HELLA Slovakia s.r.o. Kočoce 228
Kočovce
91631
ALLVIT s.r.o.
Praha
STEIN ENERGY
34,
rue Cernay Cedex
687 01
d´Aspach
BP

Deň vydania: 26. októbra 2012
SK DS

20110418 849,14

0

CZ DT

20110421 6580

0

SK DS

20120013 849,14

0

SK DS

20120016 133,64

0

SK DS

20120017 165,64

0

SK DS

20120018 47,71

0

SK DT

20120029 810

0

FR DT

20120030 5836,74

0

SK DS

20120034 849,14

0

SK DS

20120037 133,64

0

SK DS

20120038 178,5

0

SK DS

20120039 223,9

0

SK DT

20120042 444,4

0

SK DT

20120050 716,4

0

SK DS

20120054 133,64

0

SK DS

20120055 51,96

0

SK DS

20120056 849,14

0

SK DS

20120059 194,35

0

SK DT

20120064 11280

0

SK DT

20120065 1680

0

SK DS

20120066 134,4

0

SK DS

20120073 1344,6

0

SK DT

20120074 592,96

0

SK DT

20120075 768,2

0

SK DT

20120076 28

0

SK DS
SK DS

20120077 18
20120078 18

0
0

SK DS

20120079 849,14

0

SK DS

20120080 60,3

0

SK DS

20120081 133,64

0

SK DS

20120082 194,35

0

SK DT

20120084 21,6

0

CZ DT
CZ DT
SK DT
CZ DT
FR DT

34110552
34110667
34180321
36180991
38110325

0
0
0
0
0
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OV 208/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

d´Aspach
BP
70129
Neuson Ecotec GmbH Actualstrasse Haid
32
Neuson Ecotec GmbH Actualstrasse Haid
32
Neuson Ecotec GmbH Actualstrasse Haid
32
EASTERNPACK s.r.o.
Košice
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
Marian Bartošík
Banská Bystrica
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
STEIN ENERGY
34,
rue Cernay Cedex
d´Aspach
BP
70129
METALFORMING,
Dolnopotočná 3 Trnava 1
s.r.o.
STEIN ENERGY
34,
rue Cernay Cedex
d´Aspach
BP
70129
Konštrukta - Industrial K výstavisku 13 Trenčín
a.s.
Konštrukta - Industrial K výstavisku 13 Trenčín
a.s.
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
SALUBER SK, s.r.o.
Hviezdoslavova Čachtice
973
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
EGTIM industrie
2 Aire de la Pulversheim
Thur
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom
VUMA MONT, spol. s Piešťanská
Nové Mesto
r.o.
1202
Váhom

Deň vydania: 26. októbra 2012

A-4053 AT DT

38110426 75,7

0

A-4053 AT DT

38110447 70,5

0

A-4053 AT DT

38110573 647,85

0

nad 915 28

DT
SK DS

38180122 756,84
38180422 1221,64

0
0

nad 915 28

SK DS

38180465 1221,64

0

nad 915 28

SK DS

38180515 124,84

0

nad 915 28

SK DS

38180524 1221,64

0

nad 915 28

SK DS

38180566 151,85

0

nad 915 28

DT
SK DS

38180580 16,6
38180591 1221,64

0
0

nad 915 28

SK DS

38180636 631,75

0

nad 915 28

SK DS

38180655 1221,64

0

nad 915 28

SK DS

38180687 607,65

0

687 01

FR DT

39110128 1789,5

0

917 01

SK DT

39110255 395,68

0

687 01

FR DT

39110312 15665

0

912 50

SK DT

39110335 5652,5

0

912 50

SK DT

39110336 2826,25

0

nad 915 28

SK DS

39180001 1221,64

0

nad 915 28

SK DS

39180020 562,61

0

nad 915 28

SK DS

39180039 1221,64

0

nad 915 28

SK DS

39180066 197,67

0

nad 915 28

SK DS

39180082 276,56

0

nad 915 28

SK DS

39180121 276,56

0

916 21

SK DS

39180137 -28,85

0

nad 915 28

SK DS

39180154 276,56

0

nad 915 28

SK DS

39180189 276,56

0

688 40

FR DT

39180206 550,3

0

nad 915 28

SK DS

39180232 276,56

0

nad 915 28

SK DS

39180268 276,56

0

nad 915 28

SK DS

39180297 276,56

0

nad 915 28

SK DS

39180339 276,56

0

nad 915 28

SK DS

39180380 276,56

0
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 208/2012
PCA
s.r.o.

SLOVAKIA, Prilohy
1

Trnava

917
01

Deň vydania: 26. októbra 2012
SK DT

38110701 2002,69

0

G) pohľadávka z účtu podľa §76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení vyhlášky§ 38
písmeno g) č. 665/2005 Z. z.
Dlžník nevlastní uvedenú súpisovú zložku majetku.
H) iná majetková hodnota podľa §76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení vyhlášky§ 38
písmeno h) č. 665/2005 Z. z.
Dlžník nevlastní uvedenú súpisovú zložku majetku.
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 208/2012

K013962
Spisová
značka:

Deň vydania: 26. októbra 2012

3K/35/2006

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AFP trade, s.r.o. v
konkurze, Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 861 452, správcom ktorého je JUDr. Juraj
Puskailer, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, rozhodol uznesením č.k. 3K/35/2006-338 o potvrdení
prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: A.T.P., s.r.o., so sídlom Mikulášska 1, 811 01 Bratislava,
IČO: 31 640 974 na konkurzného veriteľa: FACTUM trade, s.r.o., so sídlom Mikulášska 1, 811 01
Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.10.2012.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
Mgr. Katarína Križanová, vyšší súdny úradník
K013963
3K/91/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RADOMA SK, a.s.,
so sídlom Vážska 32, 821 07 Bratislava, IČO: 35 734 124, správcom ktorého je JUDr. Juraj Puskailer,
so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, rozhodol uznesením č.k. 3K/91/2009-232 o
potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č. 8
a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
16.10.2012.

Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
Mgr. Katarína Križanová, vyšší súdny úradník
K013964
Spisová
značka:

3R/7/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RM ŠPORTLINE
s.r.o., so sídlom Trnavská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 44 956 541, správcom ktorého je JUDr. Miroslava
Marcineková, so sídlom Radlinského 27, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1386, o návrhu správcu
na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Miroslava Marcineková, so sídlom Radlinského 27, 811 07 Bratislava,
značka správcu: S 1386, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 4.647,15 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K013965
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 208/2012
K013965
Spisová
značka:

Deň vydania: 26. októbra 2012

3K/24/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tlačiareň PEREX
K+K, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 76/483, 821 07 Bratislava, IČO: 35 802 847, správcom ktorého je Mgr.
Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1312 o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Tlačiareň PEREX K+K, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 76/483, 821 07
Bratislava, IČO: 35 802 847, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd priznáva správcovi: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava,
značka správcu: S 1312, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 2.323,57 €.
Súd nepriznáva správcovi: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava,
značka správcu: S 1312, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i
len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (
§ 102 ods. 3 ZKR ).
Lehota na odvolanie 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 Bratislava I dňa 22.10.2012
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K013966
Spisová
značka:

3K/40/2012

spisová značka: 3K/40/2012
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: AGRO, s.r.o., so sídlom A. Hlinku 3, 971 01 Prievidza, IČO: 31 622 046
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: I BRAU SK spol. s r.o., so sídlom Zámocká ul. 30,
811 01 Bratislava, IČO: 35 950 561
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 23.11.2012 o 09:00 hod., na Okresnom súde
Bratislava I v miestnosti č. dv. 62
je z r u š e n é s poukazom na ustanovenie § 19 ods.1 písm. a) bod 3 ZKR, z dôvodu, že
dlžník sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadril, na základe čoho sa má podľa § 19 ods.1 písm. c)
ZKR za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
V Bratislave, dňa 22.10.2012
JUDr. Milena Daubnerová
Sekcia edičných činností
sudca
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Ministerstvo
spravodlivosti
je z r u š e n é s poukazom
na ustanovenie
§ Slovenskej
19 ods.1 republiky
písm. a) bod 3 ZKR, z dôvodu, že
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dlžník sa v zákonom stanovenej lehote
nevyjadril,
na
základe
čoho
sa má podľa § 19 ods.1 písm. c)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZKR za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Konkurzy a
OV 208/2012
Deň vydania: 26. októbra 2012
reštrukturalizácie
V Bratislave, dňa 22.10.2012

JUDr. Milena Daubnerová
sudca
Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
JUDr. Milena Daubnerová,
K013967
3K/40/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AGRO, s.r.o., so sídlom A. Hlinku 3, 971
01 Prievidza, IČO: 31 622 046, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: I BRAU SK spol. s
r.o., so sídlom Zámocká ul. 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 950 561
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: I BRAU SK spol. s r.o., so sídlom Zámocká ul. 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35
950 561, predbežného správcu: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie: Krížna 38, 811 07 Bratislava,
značka správcu: S 1211.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K013968
6K/32/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - Peter Kürthy, nar. 12.09.1956, bytom
Smolenická 4, 851 05 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti PEKUR, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Smolenická 4, 851 05 Bratislava, IČO: 35 729 635, zastúpený: Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so
sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 862 746 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: PEKUR, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Smolenická 4, 851 05 Bratislava, IČO: 35 729 635
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PEKUR, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Smolenická 4, 851 05
Bratislava, IČO: 35 729 635.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom
kancelárie Digital park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1349.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí Sekcia
majú trvalé
bydlisko
edičných
činností alebo registrované sídlo v iných
Obchodného
vestníka
členských štátoch Európskej únie ako vRedakcia
Slovenskej
republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
Sídlo redakcie:
Námestie slobody 12, Bratislava
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom
konaní.
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť
63 súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PEKUR, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Smolenická 4, 851 05
Bratislava, IČO: 35 729 635.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Súd ustanovuje do funkcie
správcu: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

kancelárie Digital park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1349.
Konkurzy a
OV 208/2012
Deň vydania: 26. októbra 2012
Súd vyzýva veriteľov dlžníka,
aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili
reštrukturalizácie
svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50
dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5
dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
edičnýchmá
činností
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurzeSekcia
neprihliada,
však proti dotknutej podstate právo na
Obchodného vestníka
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstataRedakcia
v dôsledku
toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
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11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa

účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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OV 208/2012
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reštrukturalizácie
(§ 28 ods. 7 ZKR).

10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

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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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
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
nezaujatosti.
Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
musí byť uvedené proti komu smeruje,
dôvod,
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Okresný súd Bratislava I dňa 19.10.2012
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K013969
Spisová
značka:

3K/59/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PN Trading, a.s., so sídlom Jelenia 2,
811 05 Bratislava, IČO: 35 723 599, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PN Trading,
a.s., so sídlom Jelenia 2, 811 05 Bratislava, IČO: 35 723 599
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: PN Trading, a.s., so sídlom Jelenia 2, 811 05 Bratislava, IČO: 35 723 599,
predbežného správcu: Mgr. Peter Starinský, so sídlom kancelárie: Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava,
značka správcu: S 1506.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K013970
Spisová
značka:

3K/52/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- JUDr. Helena Dobosová, Ostredská 3231/4, 821
02 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti MULTY Slovensko s.r.o., v likvidácii, so sídlom Poľná 4,
903 01 Senec, IČO: 36 313 297, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MULTY
Slovensko s.r.o., v likvidácii, so sídlom Poľná 4, 903 01 Senec, IČO: 36 313 297
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: MULTY Slovensko s.r.o., v likvidácii, so sídlom Poľná 4, 903 01 Senec, IČO:
36 313 297, predbežného správcu: JUDr. Michaela Voleková, so sídlom kancelárie: Galvaniho 7/D, 821
04 Bratislava, značka správcu: S 1518.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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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 208/2012

Deň vydania: 26. októbra 2012

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K013971
Spisová
značka:

6K/24/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vilém Kumbár, dátum nar. 16.11.1945,
trvale bytom Jabloňová 877, 755 01 Vsetín, Česká republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: INDUSTRY InfoTech s.r.o., so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO 35 859 482

rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: INDUSTRY InfoTech s.r.o., so sídlom Klariská 7, 811 03
Bratislava, IČO 35 859 482.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: BANKRUPTCY LIQUIDATION, k. s., so sídlom Špitálska 10, 811
08 Bratislava, značka správcu : S1514.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov 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.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50
dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5
dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to
písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
Sekcia
edičných včinností
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu;
jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
Redakcia
vestníka
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty
naObchodného
prihlásenie
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3. Pohľadávka,
prihláškou
reštrukturalizácie
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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reštrukturalizácie
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K013972
Spisová
značka:

6R/5/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ad-Promo consulting s.r.o., so sídlom
Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 936 827, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36148/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Ad-Promo
consulting s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 936 827
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Ad-Promo consulting s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821
05 Bratislava, IČO: 35 936 827.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8,
811 05 Bratislava, značka správcu: S 1581.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
edičných
Európskej únie ako v Slovenskej republikeSekcia
v súlade
s č. činností
40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
Redakcia Obchodného vestníka
mája 2000 o konkurznom konaní.
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu správcu, a to:
a) právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho
úkonu definovaného v § 10 ods. 1 ZKR,
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b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Ad-Promo consulting s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821
05 Bratislava, IČO: 35 936 827.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
n o v u j e do funkcie správcu:
JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súd u s t a
811 05 Bratislava, značka správcu: S 1581.

8,

Konkurzy a
OV 208/2012
Deň vydania: 26. októbra 2012
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky
v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
reštrukturalizácie
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie
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.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu správcu, a to:
a) právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 ZKR,
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
d) prevod nehnuteľností alebo prenájom nehnuteľností 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) právny úkon bez primeraného protiplnenia,
h) právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
i) právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j) právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k) právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa
podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “ ).
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. Ustanovenie
§ 28 ods. 6 ZKR sa použije primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 121 ZKR ).
3.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia
(doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR
upravujúce prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky, podpis ( § 29 ods. 1 ZKR ).
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 ).
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 ).
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 ).
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 ).
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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 ).
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 ).
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 ).
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.
5.
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 ).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok ( § 122 ods. 3 ZKR ).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku
súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada ( § 122 ods. 4 ZKR ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade
sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K013973
6K/41/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ROOF SK, s.r.o., so sídlom
Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 201 273, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: GLOBE s.r.o., so sídlom Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 336 159
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: GLOBE s.r.o., so sídlom Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 336 159
predbežného správcu: Ing. Miroslav Kapolka, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava,
značka správcu: S 1259.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu 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 o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:

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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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K013974
Spisová
značka:

6R/8/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FORBE s.r.o., so sídlom Palisády 33,
811 06 Bratislava, IČO: 36 713 988, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v
oddieli Sro, vložka č. 43714/B, o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: FORBE s.r.o., so sídlom
Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 713 988
rozhodol
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka: FORBE s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811
06 Bratislava, IČO: 36 713 988.
Súd začína konkurzné konanie na majetok dlžníka: FORBE s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811 06
Bratislava, IČO: 36 713 988.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: FORBE s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava,
IČO: 36 713 988.
Súd ustanovuje: JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 15, 811 07
Bratislava, zn. správcu: S 1554 za správcu dlžníka: FORBE s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811 06
Bratislava, IČO: 36 713 988.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50
dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5
dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
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5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
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3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
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15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Akreštrukturalizácie
sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K013975
Spisová
značka:

2K/43/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BUSINES INTERNATIONAL
CONSULTING, s.r.o., so sídlom Vlčie Hrdlo 76, 821 07 Bratislava, IČO: 36 538 965, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BUSINES INTERNATIONAL CONSULTING, s.r.o., so sídlom
Vlčie Hrdlo 76, 821 07 Bratislava, IČO: 36 538 965
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: BUSINES INTERNATIONAL CONSULTING, s.r.o., so sídlom Vlčie Hrdlo 76,
821 07 Bratislava, IČO: 36 538 965, predbežného správcu: JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom
kancelárie Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava, značka správcu: S 1161.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu 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 o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú
Sekcia edičných
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka,
v ktorej činností
zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka
Redakcia
Obchodného vestníka
bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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od ustanovenia
majetku
dlžníka
vykonaných
reštrukturalizácie
úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka
bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K013976
Spisová
značka:

2K/18/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STV Media, s.r.o., so sídlom Staré
Grunty 6, 841 04 Bratislava, IČO 35 884 614, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: STV Media, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava, IČO 35 884 614, o určení
odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Zámocká 22, 811
01 Bratislava, značka správcu: S 1581, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
837,84 eura, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 130, pol. reg. 75/12, prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: STV Media, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 6, 841 04
Bratislava, IČO 35 884 614, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 821,86 eura, vedeného pod
položkou denníka D 130, pol. reg. 75/12 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.10.2012
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K013977
Spisová
značka:

2R/6/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ILKA s.r.o.,
so sídlom 974
11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, IČO: 31 445 284, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 22955/S, o návrhu na povolenie
reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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reštrukturalizácie

OV 208/2012

Deň vydania: 26. októbra 2012

Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi ILKA s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica,
Mladých budovateľov 2, IČO: 31 445 284
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.10.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K013978
Spisová
značka:

26K/43/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Vladimír Hutman, nar.
08.06.1971, trvale bytom Žriedlová 24, 040 01 Košice, pr. zást. JUDr. Igor Varga, advokát, so sídlom
kancelárie, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Ing. Peter Grendel PhD., so
sídlom kancelárie Štúrova 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1613.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote
20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do
funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom,
či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti
odporovania právnym úkonom dlžníka.
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 19.10.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K013979
31K/27/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom
Damborského 5, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TCTT, spol. s r.o., so sídlom
Komárňanská 2/2-24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 574 696, takto
rozhodol
Súd konkurzné konanie na dlžníka TCTT, spol. s r.o., so sídlom Komárňanská 2/2-24, 940 01 Nové
Zámky, IČO 31 574 696, zastavuje pre nedostatok majetku.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

76

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

Konkurzy a
Deň vydania: 26. októbra 2012
reštrukturalizácie
Súd konkurzné konanie na dlžníka TCTT, spol. s r.o., so sídlom Komárňanská 2/2-24, 940 01 Nové
Zámky, IČO 31 574 696, zastavuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
OV 208/2012

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.10.2012
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K013980
Spisová
značka:

28R/6/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa JUDr. Viera Nováková s
miestom podnikania Skuteckého č. 30, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v zozname advokátov
vedenom SAK pod č. 1395, IČO 45 026 556, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Ing. Ján
Gabčo GM plus s miestom podnikania Moravská 682/3, 020 01 Púchov, IČO 22 855 131, takto
rozhodol
Z a č í n a sa reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Ing. Ján Gabčo GM plus s miestom podnikania
Moravská 682/3, 020 01 Púchov, IČO 22 855 131.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 22.10.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K013981
28K/20/2012
Spisová
značka:
VÝZVA SPRÁVCOVI
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu COLLAGEN SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom
Kúpeľná 193, 958 04 Partizánske, IČO 36 313 025, vedenej tun. súdom pod sp. zn. 28K/20/2012 dňa
22.10.2012 ustanovený správca JUDr. Katarína Balážová so sídlom kancelárie Štvrť SNP 123, 914 51
Trenčianske Teplice, značka správcu S1435 doručila súdu zoznam pohľadávok. V tejto súvislosti
Okresný súd Trenčín pri výkone dohľadu nad činnosťou správcu v zmysle ustanovenia § 131 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.) u p o z o r ň u j e správcu JUDr. Katarínu
Balážovú so sídlom kancelárie Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S1435, na
porušovanie povinnosti správcu v súvislosti s vedením zoznamu pohľadávok. Správca nedoručil
zoznam pohľadávok na súd v zákonnej lehote podľa § 31 ods. 3 zák. č. 7/2005Z.z., a to najneskôr päť
dní pred konaním prvej schôdze veriteľov, t.j. do 19.10.2012, ale až 22.10.2012. Zo správcom
predloženého zoznamu pohľadávok súd zistil, že tento neobsahuje náležitosti, ktoré vyžaduje
ustanovenie § 25a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl. č. 665/2005 Z.z.). Predložený zoznam
pohľadávok neobsahuje uznané a zistené (obsahuje len prihlásené) poradie uspokojovania prihlásenej
pohľadávky zo všeobecnej podstaty s uvedením dňa jeho zistenia. Správcom predložený zoznam
pohľadávok nemá tiež náležitosti podľa § 25a
ods.
1 písm.
i), j), k), l), m) vyhl. č. 665/2005 Z.z.. Podľa §
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pohľadávok v tomto prípade v troch rovnopisoch, ktoré obsahujú všetky náležitosti podľa § 25a vyhl. č.
665/2005 Z.z., a to i v prípade, že by niektoré z údajov
77 v zozname pohľadávok v danom okamihu
nevyplňoval a tieto zostali prázdne. Údaje v priebehu ďalšieho konania postupne dopĺňa. Súd
poukazuje na skutočnosť, že predložený zoznam pohľadávok je nezrozumiteľný. Správca v kolónke
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niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
reštrukturalizácie
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl. č. 665/2005 Z.z.). Predložený zoznam
pohľadávok neobsahuje uznané a zistené (obsahuje len prihlásené) poradie uspokojovania prihlásenej
pohľadávky zo všeobecnej podstaty s uvedením dňa jeho zistenia. Správcom predložený zoznam
pohľadávok nemá tiež náležitosti podľa § 25a ods. 1 písm. i), j), k), l), m) vyhl. č. 665/2005 Z.z.. Podľa §
27 vyhl. č. 665/2005 Z.z. zoznam pohľadávok sa v kancelárii správcu zostaví v troch rovnopisoch. Z
vyššie uvedeného ustanovenia po praktickej stránke vyplýva, že správca mal zostaviť zoznam
pohľadávok v tomto prípade v troch rovnopisoch, ktoré obsahujú všetky náležitosti podľa § 25a vyhl. č.
665/2005 Z.z., a to i v prípade, že by niektoré z údajov v zozname pohľadávok v danom okamihu
nevyplňoval a tieto zostali prázdne. Údaje v priebehu ďalšieho konania postupne dopĺňa. Súd
poukazuje na skutočnosť, že predložený zoznam pohľadávok je nezrozumiteľný. Správca v kolónke
právny dôvod vzniku pohľadávky uvádza len všeobecný dôvod, pričom bližšie nešpecifikuje, o ktorú
konkrétnu pohľadávku ide. Napríklad pri peňažných pohľadávkach veriteľa JUDr Peter Lukáčka,
Februárová 1608/5A, Partizánske, IČO 18048188 správca uviedol len „Neuhradená faktúra za
prevedené právne služby“. Správca prihlásené pohľadávky bližšie nešpecifikoval (napr. číslom faktúry,
prípadne ich splatnosťou) tak, aby boli jednotlivé pohľadávky nezameniteľne označené.
Súd dáva do pozornosti tiež skutočnosť, že veriteľ JUDr. Peter Lukáčka, Februárová 1608/5A,
Partizánske, IČO 18048188 doručil na súd v zmysle ust. § 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. celkovo 40
prihlášok, ktorými si prihlásil 40 peňažných pohľadávok, pričom správca zapísal do zoznamu
pohľadávok len 39 pohľadávok veriteľa JUDr. Peter Lukáčka (pravdepodobne chýba pohľadávka
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 32J).
Jednou zo základných povinností správcu v reštrukturalizácii je zostaviť a predložiť súdu zoznam
pohľadávok v súlade s ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. a vyhl. č. 665/2005 Z.z.. Súd má za to, že
správcom predložený zoznam pohľadávok nebol predložený v zákonnej lehote v zmysle § 31 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. a taktiež nie je zostavený v súlade s ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. a vyhl. č.
665/2005 Z.z. tak ako je vyššie uvedené, čím správca porušil povinnosť ustanovenú zákonom. Na
základe uvedeného súd v y z ý v a správcu JUDr. Katarínu Balážovú, aby v lehote 3 dní súdu
doručila zoznam pohľadávok v zákonom stanovenej forme, v opačnom prípade súd bude toto
považovať za opakované porušenie povinnosti správcu a v súlade s ustanovením § 42 ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. súd aj bez návrhu odvolá správcu. Súd poukazuje na skutočnosť, že zmysle ust. § 199 ods.
9 zák. č. 7/2005 Z.z. sa za deň doručenia písomnosti považuje nasledujúci deň po zverejnení v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 22.10.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K013982
1K/34/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: : Flowarys s.r.o., Belanská
595, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 820 547, správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so sídlom
kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 34/2010-249 zo dňa 24.9.2012
potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A,
Bratislava, IČO: 36 284 831, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod poradovými číslami
154 a 155, v celkovej výške 3.033,22 €, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.10.2012.
V Žiline, dňa 22.10.2012

Okresný súd Žilina dňa 22.10.2012
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K013983
Spisová
značka:

2K/9/2012
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Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: IDEAPERFEKT PLUS, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina, IČO: 36 401 196, v časti o
odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Richardovi Koišovi, MBA, so sídlom kancelárie Dončova 9,
034 01 Ružomberok, odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 739,03 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v sume
739,03 eur predbežnému správcovi Mgr. Richardovi Koišovi, MBA, so sídlom kancelárie Dončova 9,
034 01 Ružomberok, z preddavku zloženého navrhovateľom dňa 13.06.2012 evidovaného pod
položkou denníka D14K 41/12, účt. doklad 41/06-12 a pol. reg. 41/12, po právoplatnosti tohto
uznesenia.
V r a c i a zložiteľovi preddavku nevyplatenú časť preddavku v sume 920,67 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť zložiteľovi preddavku nevyplatenú časť preddavku
v sume 920,67 eur evidovaného pod položkou denníka D14K 41/12, účt. doklad 41/06-12 a pol. reg.
41/12, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za
deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V
odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí
byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2012
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K013984
2K/16/2006
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEVET s.r.o., Nám.
Osloboditeľov 9, 033 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 390 330, ktorého správkyňou je: JUDr. Gabriela
Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01
Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013985
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3K/21/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: MBM-REAL, a.s.,
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36 429 716, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu
doručovanému mu spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby
zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania, t.j. 17.10.2012 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania, t.j. 17.10.2012
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 17.10.2012 a v deň
predloženia tejto informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie
povinností, ktoré sú mu v začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe
zákona môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa
uskutoční dňa 28.11.2012 o 9.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva
dlžníka, aby sa na pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či
súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje veriteľa: KM LOGISTIC, s.r.o., Matúškovská cesta 1413, 924 01
Galanta, IČO: 36 533 858 a veriteľa: INTERIER EXTERIER s.r.o. v konkurze, Matúškovská cesta 1413,
924 01 Galanta, IČO: 36 817 040, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa
koná dňa 28.11.2012 o 9.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013986
4K/1/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROKER, s.r.o., so sídlom
J. Milca 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 006 262, správcom ktorého je: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie A. Bernoláka 41, 010 01 Žilina, IČO: 35 959 665, v časti o uloženie záväzného pokynu, ako
postupovať, takto
rozhodol
Udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 95/2012 zo dňa 18.5.2012 (súpisové zložky majetku
zapísané pod číslami 1 až 23) a v Obchodnom vestníku č. 124/2012 zo dňa 28.6.2012 (súpisové zložky
majetku zapísané pod číslami 24 až 26), nasledovným spôsobom:
Na predaj súpisových zložiek majetku zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod číslami 1 až 10
zorganizuje správca ponukové konanie za nasledovných podmienok:
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úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 95/2012 zo dňa 18.5.2012 (súpisové zložky majetku
zapísané pod číslami 1 až 23) a v Obchodnom
vestníkuač. 124/2012 zo dňa 28.6.2012 (súpisové zložky
Konkurzy
OV 208/2012
Deň vydania: 26. októbra 2012
majetku zapísané pod číslami 24 až 26), nasledovným
spôsobom:
reštrukturalizácie
Na predaj súpisových zložiek majetku zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod číslami 1 až 10
zorganizuje správca ponukové konanie za nasledovných podmienok:
- Výzvu na predkladanie ponúk vrátane úplných podmienok ponukového konania je správca povinný
zverejniť v Obchodnom vestníku. Predávané motorové vozidlá správca zároveň ponúkne na
internetových stránkach, na ktorých sa bezplatne zverejňujú ponuky predávaných ojazdených
motorových vozidiel. Inzerované oznámenie musí obsahovať minimálne informácie o predmete predaja,
o lehote na podávanie záväzných návrhov a o možnosti poskytnutia bližších informácií o predmete
predaja, pričom zároveň bude doplnený o odkaz na podmienky ponukového konania zverejnené v
príslušnom Obchodnom vestníku. Realizáciu inzerátu na internete je správca povinný zabezpečiť tak,
aby záujemcovia o kúpu ponúkaných motorových vozidiel mali dostatočný čas na podanie ponuky.
- Výzva na predkladanie ponúk musí obsahovať najmä predmet predaja (každá samostatne predávaná
vec musí byť označená a opísaná tak, ako je zapísaná v súpise majetku podstát, pričom správca popis
týchto vecí zároveň doplní o presné označenie, rok výroby a stav opotrebovanosti), spôsob podávania
ponúk, určenie lehoty na podávanie záväzných ponúk (najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia v
Obchodnom vestníku), lehotu na vyhodnotenie ponúk a oznámenie vybranej ponuky, poučenie o
možnosti odmietnutia všetkých ponúk a o možnosti poskytnutia bližších informácií o predmete predaja.
Prílohu zverejňovanej výzvy bude tvoriť súpis tovaru (súpisová zložka majetku číslo 10), pričom tento
tovar môže byť speňažovaný nielen ako súbor hnuteľných vecí, ale ponuky budú môcť byť predkladané
aj na jednotlivé veci samostatne, príp. na vymedzené celky.
- Podmienky ponukového konania v znení, v akom sa zverejnia v Obchodnom vestníku, nemôže
správca meniť, ibaže by si toto právo vo zverejnených podmienkach vyhradil a súd bude s touto
zmenou súhlasiť. Podmienky ponukového konania budú môcť záujemcovia bezplatne nahliadať v
kancelárii správcu.
- Právo účasti na ponukovom konaní nesmie byť správcom žiadnym spôsobom obmedzené, ani
viazané na splnenie podmienok stanovených správcom odchylne od tohto záväzného pokynu, príp. v
rozpore s princípmi vyplývajúcimi z § 5 zákona č. 7/2005 Z.z. (ďalej ako „ZKR“).
- Ponuka musí byť predložená v jazyku slovenskom alebo českom.
- Správca je povinný zabezpečiť ohliadku predmetu predaja v termíne a na mieste stanovenom v
podmienkach ponukového konania. Právo účasti na ohliadke nesmie byť správcom žiadnym spôsobom
obmedzené, ani viazané na splnenie podmienok stanovených správcom odchylne od tohto záväzného
pokynu.
- Správca je povinný s odbornou starostlivosťou určiť výšku najnižšieho podania pre každú samostatnú
vec, resp. súbor tovaru, pričom na ponuky, v ktorých záujemca neponúkne ani cenu vo výške
najnižšieho podania, sa nebude prihliadať. Najnižšie podanie pre motorové vozidlá, ktoré boli ocenené
znaleckým posudkom, musí byť minimálne v hodnote vozidla určenej príslušným znaleckým posudkom.
Záujemca nebude mať povinnosť zaplatiť zálohu z ponúknutej kúpnej ceny.
- Obálky s ponukami budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie návrhov v kancelárii správcu, o
čom je správca povinný spísať úradný záznam. Následne správca ponuky vyhodnotí a o výsledku
ponukového konania bude podrobne informovať súd.
- Správca vyhodnotí ponuky na základe ceny, pričom zmluvu uzatvorí so záujemcom, ktorý ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za samostatnú vec. Pri približnej zhode ponúk bude mať prednosť záujemca,
ktorý ponúkne odkúpenie súboru vecí.
- Podmienkou uzavretia zmluvy bude zaplatenie kúpnej ceny najneskôr v deň podpisu zmluvy.
- V prípade neúspechu prvého kola ponukového konania správca požiada o uloženie záväzného
pokynu opätovne.
- Ďalšie podmienky ponukového konania, ktoré nie sú upravené týmto záväzným pokynom, je správca
oprávnený stanoviť sám, pri dodržaní zásady hospodárnosti, verejnosti a transparentnosti.
Na predaj súpisových zložiek majetku zapísaných v súpise všeobecnej podstaty pod číslami 11 až 26
zorganizuje ponukové konanie za nasledovných podmienok:
- Výzvu na predkladanie ponúk vrátane úplných podmienok ponukového konania je správca povinný
zverejniť v Obchodnom vestníku.
- Výzva na predkladanie ponúk musí obsahovať najmä predmet predaja (každá pohľadávka musí byť
označená a opísaná tak, ako je zapísaná v súpise majetku podstát, pričom správca popis týchto
pohľadávok doplní o stručný popis právneho dôvodu vzniku), spôsob podávania ponúk, určenie lehoty
na podávanie záväzných ponúk (najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku), lehotu
na vyhodnotenie ponúk a oznámenie vybranej ponuky, poučenie o možnosti odmietnutia všetkých
ponúk a o možnosti poskytnutia bližších informácií o predmete predaja.
- Podmienky ponukového konania v znení,Sekcia
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kancelárii správcu.
- Právo účasti na ponukovom konaní nesmie byť správcom žiadnym spôsobom obmedzené, ani
81 odchylne od tohto záväzného pokynu, príp. v
viazané na splnenie podmienok stanovených správcom
rozpore s princípmi vyplývajúcimi z § 5 zákona č. 7/2005 Z.z. (ďalej ako „ZKR“).
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dôvodu vzniku), spôsob podávania ponúk, určenie lehoty
reštrukturalizácie
na podávanie záväzných ponúk (najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku), lehotu
na vyhodnotenie ponúk a oznámenie vybranej ponuky, poučenie o možnosti odmietnutia všetkých
ponúk a o možnosti poskytnutia bližších informácií o predmete predaja.
- Podmienky ponukového konania v znení, v akom sa zverejnia v Obchodnom vestníku, nemôže
správca meniť, ibaže by si toto právo vo zverejnených podmienkach vyhradil a súd bude s touto
zmenou súhlasiť. Podmienky ponukového konania budú môcť záujemcovia bezplatne nahliadať v
kancelárii správcu.
- Právo účasti na ponukovom konaní nesmie byť správcom žiadnym spôsobom obmedzené, ani
viazané na splnenie podmienok stanovených správcom odchylne od tohto záväzného pokynu, príp. v
rozpore s princípmi vyplývajúcimi z § 5 zákona č. 7/2005 Z.z. (ďalej ako „ZKR“).
- Ponuka musí byť predložená v jazyku slovenskom alebo českom.
- Správca je povinný s odbornou starostlivosťou stanoviť výšku najnižšieho podania pre každú
predávanú pohľadávku, pričom na ponuky, v ktorých záujemca neponúkne ani cenu vo výške
najnižšieho podania, sa nebude prihliadať. Záujemca nebude mať povinnosť zaplatiť zálohu z
ponúknutej kúpnej ceny.
- Obálky s ponukami budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie návrhov v kancelárii správcu, o
čom je správca povinný spísať úradný záznam. Následne správca ponuky vyhodnotí a o výsledku
ponukového konania bude podrobne informovať súd.
- Správca vyhodnotí ponuky na základe ceny, pričom zmluvu uzatvorí so záujemcom, ktorý ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu. Správca je oprávnený speňažiť každú pohľadávku samostatne.
- Podmienkou uzavretia zmluvy bude zaplatenie kúpnej ceny najneskôr v deň podpisu zmluvy.
- V prípade neúspechu prvého kola ponukového konania správca požiada o udelenie záväzného
pokynu opätovne.
- Ďalšie podmienky ponukového konania, ktoré nie sú upravené týmto záväzným pokynom, je správca
oprávnený stanoviť sám, pri dodržaní zásady hospodárnosti, verejnosti a transparentnosti.

V prípade, že by mohlo hroziť premlčanie pohľadávok zapísaných v súpise majetku podstát, správca je
povinný podať žalobu na ich zaplatenie na súd.
Udeľuje správcovi súhlas s prenechaním časti majetku úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 95/2012 zo dňa 18.5.2012, a to
- nákladného vozidla Peugeot Partner Combi, VIN: VF35FWJZE60272797,
- nákladného vozidla Kia Pregio, VIN: KNETB28225K196780,
- kombinovaného kladiva TE 76-ATC, rok výroby 2005,
- osobného počítaču Acer Power S 60, rok výroby 2005,
- osobného počítaču LG Multi, rok výroby 2002,
do nájmu obchodnej spoločnosti ROKER SK, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina, IČO: 46
105 891.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 19.10.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013987
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Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Jany Poláčkovej, nar.
30.09.1961, bytom (s miestom podnikania) 023 01 Oščadnica 954, (IČO: 33 681 554), takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníčky: Jany Poláčkovej, nar. 30.09.1961, bytom (s miestom
podnikania) 023 01 Oščadnica 954, (IČO: 33 681 554).
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing.
Gabrielu Gregorovú, so sídlom kancelárie: Hollého 24,
Sekcia edičných činností
010 01 Žilina.
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III. V y z ý v a veriteľov dlžníčky, aby
lehote
4510
dní
dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom
82
súde Žilina k sp. zn. 2K/13/2012.

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

Konkurzy a
Deň vydania: 26. októbra 2012
reštrukturalizácie
I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníčky: Jany Poláčkovej, nar. 30.09.1961, bytom (s miestom
podnikania) 023 01 Oščadnica 954, (IČO: 33 681 554).
OV 208/2012

II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Gabrielu Gregorovú, so sídlom kancelárie: Hollého 24,
010 01 Žilina.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníčky, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom
súde Žilina k sp. zn. 2K/13/2012.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníčky: Jany
Poláčkovej, nar. 30.09.1961, bytom (s miestom podnikania) 023 01 Oščadnica 954, (IČO: 33 681 554),
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na
jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
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/.
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/. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR). Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom
rovnopise na súd. 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na
prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete:
www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk/> /.
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
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Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
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zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
reštrukturalizácie
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť /§ 30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§
28 ods. 5 ZKR/. 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).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ
môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho
pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho
pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ
svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie
právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate
ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok
proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
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/.
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.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013988
Spisová
značka:
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky Bratislava, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: Ján Gulčík, nar. 25.09.1963, bytom (miestom podnikania) Horelica 361, 022 01
Čadca, (IČO: 32 236 221), takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Gulčík, nar. 25.09.1963, bytom (miestom podnikania)
Horelica 361, 022 01 Čadca, (IČO: 32 236 221).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre
záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov,
v znení
neskorších predpisov/.
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti Konkurzy
len na bežné
a právne úkony; ak dlžník poruší túto
OV 208/2012
Deň vydania: 26. októbra 2012
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie
je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
reštrukturalizácie
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.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013989
2K/27/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STEEL WORK, s.r.o., so
sídlom Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 608 329, uznesením č.k. 2K/27/2010-313
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 postúpene pohľadávky v celkovej výške
1.397,40 eur, prihlásených 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 22.10.2012
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K013990
Spisová
značka:

1K/12/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Apartment Capital, s.r.o.,
Štúrova 29/4330, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 422 380, správcom ktorého je: JUDr. Martin
Lipovský, so sídlom kancelárie: Palárikova 93, 022 01 Čadca, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu JUDr. Martina Lipovského, so sídlom kancelárie: Palárikova 93, 022 01 Čadca.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť s odbornou starostlivosťou spravovať a zabezpečiť
ochranu majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty až do doby, kedy sa nový správca riadne
ujme výkonu svojej funkcie.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu
predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 22.11.2012 o 09.00 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej
miestnosti Okresného súdu Žilina č.201, Hviezdoslavova ulica 28, Žilina, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov
3.
Rôzne, záver
Prezentácia veriteľov sa začne o 08.50 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
osvedčenú
Sekcia
edičných
činností fotokópiu a doklad totožnosti, prípadne
Obchodného
vestníka
preukaz advokáta. Z obsahu plnej mociRedakcia
alebo poverenia
musí
vyplývať zastupovanie podľa zákona č.
Sídlo redakcie:
12, Bratislava
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
akNámestie
nejde oslobody
zastupovanie
advokátom, tiež vymedzenie
č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
rozsahu tohto zastupovania vo veciTel.
vyhláseného
konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov. Podpis
oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť úradne
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osvedčený.

miestnosti Okresného súdu Žilina č.201, Hviezdoslavova ulica 28, Žilina, s nasledovným programom:
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OV 208/2012 Rôzne, záver
Deň vydania: 26. októbra 2012
reštrukturalizácie
Prezentácia veriteľov sa začne o 08.50 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 osvedčenú fotokópiu a doklad totožnosti, prípadne
preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013991
2K/27/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STEEL WORK, s.r.o., so
sídlom Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 608 329, uznesením č.k. 2K/27/2010-289
zo dňa 22.05.2012 v spojení s opravným uznesením 2K 27/2010-296 zo dňa 02.07.2012 p o v o l i l
vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 64.447,34 eur, prihlásených prihláškami 1 až
21, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29
augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 64.447,34
eur a p o v o l i l vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 , v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 383.634,12 eur,
prihlásených prihláškami 1 až 128 a pohľadávky vo výške 1.189,11 eur prihlásenej do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Vazovova
2, 815 11 Bratislava
Uznesenie 2K 27/2010-289 nadobudlo právoplatnosť dňa: 14.06.2012.
Opravné uznesenie 2K 27/2010-296 nadobudlo právoplatnosť dňa 26.07.2012.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2012
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K013992
1K/20/2008
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tvrdošínska mliekáreň,
s.r.o., Vojtaššákova 602, 027 44 Tvrdošín, IČO: 31 607 331, správcom ktorého je: JUDr. Martin
Lipovský, so sídlom kancelárie: Palárikova 93, 022 01 Čadca, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu JUDr. Martina Lipovského, so sídlom kancelárie: Palárikova 93, 022 01 Čadca.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť s odbornou starostlivosťou spravovať a zabezpečiť
ochranu majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty až do doby, kedy sa nový správca riadne
ujme výkonu svojej funkcie.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu
predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 22.11.2012 o 09.30 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej
miestnosti Okresného súdu Žilina č.201, Hviezdoslavova ulica 28, Žilina, s nasledovným programom:
Sekcia edičných činností

Redakcia Obchodného vestníka
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
redakcie: Námestie
slobody
12, Bratislava
2.
Schválenie návrhuSídlo
na ustanovenie
nového
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3.
Rôzne, záver

U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť s odbornou starostlivosťou spravovať a zabezpečiť
ochranu majetku zapísaného v súpise konkurznej podstaty až do doby, kedy sa nový správca riadne
ujme výkonu svojej funkcie.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o s ť do
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Konkurzy a
súčinnosť
tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
OV 208/2012
Deň vydania: 26. októbra 2012
reštrukturalizácie

Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 22.11.2012 o 09.30 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej
miestnosti Okresného súdu Žilina č.201, Hviezdoslavova ulica 28, Žilina, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov
3.
Rôzne, záver
Prezentácia veriteľov sa začne o 09.20 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 osvedčenú fotokópiu a doklad totožnosti, prípadne
preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, 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.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2012
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K013993
Spisová
značka:

4K/19/2012

Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42 499 500, vo veci
Daňového úradu Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: B&B Slovakia Plus, spol. s r.o., so sídlom Zachova 2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36
032 751, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu
doručovanému mu spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pritom je
potrebné, aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania, t.j. 4.10.2012 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania, t.j. 4.10.2012,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 4.10.2012 a v deň
predloženia tejto informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, t.j. do 5.11.2012.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom
konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže
ich nedodržanie môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa
uskutoční dňa 4.12.2012 o 10.45 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva
navrhovateľa a dlžníka, aby sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či
súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Sekciaso
edičných
V. Upovedomuje veriteľa Sociálna poisťovňa,
sídlomčinností
ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1,
Obchodného
IČO: 30 807 484, pobočka Dolný Kubín,Redakcia
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Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Okresnom
súde
Žilina,
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Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

87

konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže
ich nedodržanie môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy
a
OV 208/2012
Deň vydania: 26. októbra 2012
reštrukturalizácie
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či
súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1,
IČO: 30 807 484, pobočka Dolný Kubín, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
sa koná dňa 4.12.2012 o 10.45 h na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 9.10.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

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

OV 208/2012

Konkurzy a vyrovnania

K013961
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 51-24K 407/98-Že
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Deň vydania: 26. októbra 2012

HONTIANSKE STROJÁRNE, a.s. " v
konkurze"

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 645 348
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:
Upovedomenie o podaní konečnej správy – speňaženie majetku a návrh rozvrhu výťažku
V právnej veci úpadcu HONTIANSKE STROJÁRNE, a.s. „ v konkurze“, Priemyselná 973/4, Krupina, IČO : 31 645 348
u p o v e d o m u j e súd úpadcu a konkurzných veriteľov, že správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslav Červenka, M.R.
Štefánika 72, Detva predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní odmeny a výdavkov
doručenú súdu dňa 23.10.2012.
Konečná správa a vyúčtovanie bude vyvesená na tabuli tunajšieho súdu do 5 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny podať námietky na súd do 15 dní odo dňa,
keď boli konečná správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na úradnej tabuli Krajského súdu v Banskej Bystrici.
JUDr. Eva Železníková
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia : Vanda Debnáriková

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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