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K005433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papillons s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 856 726
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Galvaniho 7/D , 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2012 S1518
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC: Oznámenie o zmene adresy sídla kancelárie správcu
Ako predbežný správca dlžníka Papillons s.r.o. so sídlom: Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, IČO: 35 856 726, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro,
vložka č. 28710/B zapísaná pod číslom S 1518 v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, by som vám týmto chcela oznámiť zmenu adresy sídla mojej správcovskej
kancelárie. Nové sídlo správcovskej kancelárie sa nachádza na adrese: Galvaniho 7/D, 821 04
Bratislava.

Úradné hodiny ostávajú nezmenené, t.j.
Pondelok:

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Utorok:

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Streda:

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Štvrtok:

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Piatok:

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00.

V Bratislave, dňa 20.04.2012
JUDr. Michaela Voleková, správca

K005434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCHLOSSEREI Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 2651/8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 555 363
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2010
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2010 S1413
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

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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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci úpadcu SCHLOSSEREI Slovakia s.r.o. IČO
36555363
Miesto: Hodžovo nám. 1A Bratislava, Dátum:22.02.2012, prítomní: podľa prezenčnej listiny:SMS
GmbH, v.z. Tomáš Čermák/predseda veriteľského výboru/, ArcelorMittal Distribution Slovak Republic,
s.r.o., v.z. Dana Martinková /člen veriteľského výboru/.
Priebeh zasadnutia:Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda a skonštatoval,že veriteľský výbor
je uznášaniaschopný, pretože je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Predseda tiež informoval
veriteľský výbor o emaile správkyne o tom,že sa zasdnutia nezúčastní. Predseda na to predniesol
program zasadnutia v súlade s pozvánkami a navrhol jeho schválenie. Hlasovanie: za 2, Proti 0,
Zdržalo sa 0. na to bolo vyhlásené uznesenie č.1: Veriteľský výbor schvaľuje program zasadnutia:1.
stav speňažovania majetku, 2. Prerokovanie žiadosti správkyne o udelenie záväzného pokynu.K bodu
1 programu: Predseda predložil veriteľskému výboru správu správkyne o stave veci z 13.10.2011
spolu so záznamom z otvárania obálok 3. kola verejného ponukového konania, uverejneného
v Obcodnom vestníku č.183/2011. Následne navrhol, aby veriteľský výbor prijal uznesenie o tom, že
predložené listiny berie na vedomie. Hlasovenie: za 2, Proti 0, Zdržalo sa 0. na to bolo vyhlásené
uznesenie č. 2: Veriteľský výbor berie na vedomie správu správkyne o stave veci z 13.10.2011
a záznam z otvárania obálok 3. kola verejného ponukového konania uverejneného v Obchodnom
vestníku č.183/11. K bodu 2 programu. Predseda predložil veriteľskému výboru žiadosť správkyne
z 13.10.2011, ktorou správkyňa žiada veriteľský výbor o zaujatie stanoviska k dvom ponukám, ktoré
obdržala v 3. kole verejného ponukového konania uverejneného v Obchodnom vestníku č.183/11.
Predseda navrhol akceptovať ponuky oboch záujemcov, nakoľko ide o jediné dve ponuky. Navrhol
koncipovať uznesenie veriteľského výboru ako odporúčanie, keďže veriteľskému výboru neprináleži
ukladať správkyni záväzný pokyn na prijatie uvedených ponúk. Veriteľský výbor má
oprávneniezáväzne určiť postup pri speňažovaní, čo sa stalo prijatím uznesenia z 31.01.2011, na
základe ktorého správkyňa iniciovala ponukové konanie na vymedzený majetok. Z uvedeného dôvodu
predseda navrhol prijať uznesenie,ktorým sa správkyni odporúča akceptovať ponuky
záujemcov.hlasovanie: Za 2, Proti 0, Zdržalo sa 0. Na to bolo vyhlásené uznesenie č. 3: Veriteľský
výbor odporúča správkyni prijať ponuku záujemcu spoločnosti M2Biznis s.r.o. IČO 45424390 na
odkúpenie pohľadávok úpacu voči spoločnosti Metalrez s.r.o. a ponuku záujemcu Kovomat – L spol.
s r.o. IČO 36228621 na odkúpenie hydraulického lisu 5,5 kW. Predseda následmňne predložil
veriteľskému výboru žiadosť správkyne z 06.12.2011 o zaujatie stanoviska k predaju majetku, ktorý sa
nepodarilo speňažiť ani v 3.koleverejného ponukového konania. Predseda uviedol, že zo správy
vyplýva,že ide o ťažko speňažiteľný majetok a navehol preto vysloviť súhlas s predajom týchto vecí do
šrotu za účelom vyprázdnenia skladovacieho priestoru a zníženia nákladov na nájom ukončením
nájomnej zmluvy. Predseda navrhol formulovať uzneseniew ako záväzný pokyn. Hlasovanie: Za 2,
Proti , Zdržalo sa 0. Na to bolo vyhlásenéuznesenie č.4 : Veriteľský výbor udeľuje správkyni záväzný
pokyn na to, aby predala zotávajúci hnteľný majetok uvedený v žiadosti správkyne o stanovisko
z 06.12.2011 do šrotu. Ukončenie zasadnutia: Predseda poďakoval práva správkyne so žiadosťou
o stanovisko z 13.10.2011, Príloha č.3 Záznam z otvárania obálok, Príloha č. 4 Žiadosť správkyne zo
06.12.2011.

K005435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kubovič v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/2/2012 S 1395
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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29K/2/2012
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej položky majetku: hnuteľná vec
Popis: osobné motorové vozidlo značka VOKSWAGEN PASSAT, kategória: M1; osvedčenie
o evidencii vozidla: SB 699185; rok výroby 2005; farba: čierna metalíza; evidenčné číslo: NM
981 BJ; výrobné číslo: VIN: WVWZZZ3CZ6P071404.
Súpisová hodnota: 8 800,00 €
Deň zápisu: 27.03.2012

Typ súpisovej položky majetku: hnuteľná vec
Popis: nákladné motorové vozidlo značka: CITROEN JUMPER 1.9D; kategória : N1; osvedčenie
o evidencii vozidla : SF 618744; rok výroby: 2001; farba: biela; evidenčné číslo: NM 343 AN;
výrobné číslo: VIN: VF7231A3215921541.
Súpisová hodnota: 500,00 €
Deň zápisu: 27. 03. 2012

Typ súpisovej položky majetku: Byt
Popis: Dvojizbový byt, výmera bytu 28,79 m2 + plocha pivnice 3,11 m2
Obec: Nové Mesto nad Váhom
Štát: SR
Ulica: Kpt. Nálepku
Orientačné číslo vchodu: 6
Súpisné číslo: 852
Číslo bytu: 24
Poschodie: 3
Pozemok: parcela 4621
LV: 4315
k.ú.: Nové Mesto nad Váhom
Podiel: 1/1

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku – parcela č. 4621, výmera 1054 m2 a parcela č. 4622, výmera 237 m2 v podiele
3190/75582
Súpisová hodnota: 20 000,00 €
Deň zápisu: 27. 03. 2012
JUDr. Matúš Košara, správca

K005436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Patrik Kakus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6180/12, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Matulová
Sídlo správcu:
Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2012 S633
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správkyne o zapísaní do zoznamu
pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote

JUDr. Mariana Matulová, správkyňa konkurznej úpadcu Mgr. Patrika Kakusa, bytom
Javornícka 6180/12, 974 11 Banská Bystrica, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania č. 2K/1/2012, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala dňa 18.04.2012 do zoznamu pohľadávku prihlásenú po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 26
Veriteľ: GENERAL FACTORING, a.s., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava
zastúpený: HMG&PARTNERS, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Prihlásená suma: 13 820,55 Eur.
Zároveň oznamujem všetkým veriteľom úpadcu, že v súlade s § 32 ods. 3 a 8 zákona č. 7/2005 Z.z.
prípadné popretie pohľadávky iným veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom
tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku a súčasne ak bude v tej istej lehote na nižšie uvedenom účte pripísaná suma 350,- Eur za
popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.
Kauciu pri popieraní pohľadávok iným veriteľom je možné zložiť na bankový účet vedený vo VÚB a.s.,
pobočka Banská Bystrica, číslo účtu: 2981 400 253/0200, pričom variabilným symbolom je číslo
popretej pohľadávky v zozname.
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 Banskej Bystrici, dňa 20 apríla 2012
JUDr. Mariana Matulová
správkyňa

K005437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SH CAPITAL, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Zlievce 1, 991 23 Veľké Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 269 327
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/7/2011 S 1293
Spisová značka súdneho spisu:
1R/7/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru

Spis. značka súdneho spisu: 1R/7/2011
Spis. značka správcovského spisu: 1R/7/2011 S 1293
Dlžník: SH CAPITAL, s.r.o.
Sídlo: Veľké Zlievce 1, 991 23 Veľké Zlievce
IČO: 45 269 327
Dátum a čas konania zasadnutia: 19. 04. 2012 o 10:00 hod.
Miesto konania zasadnutia: v priestoroch SPP , a.s. na ul. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Správca: JUDr. Ing. Veronika Škodová

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

1.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, zastúpená:
Erich Gaďo – veriteľ s počtom hlasov: 1
2.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1 –
zastúpená: JUDr. Nagyová Helena – veriteľ s počtom hlasov: 1
3.
eustream, a.s., Mlynské Nivy 42, 825 11 Bratislava, zastúpená: Mgr. Kucharíková Zuzana –
veriteľ s počtom hlasov: 1
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Program schôdze:

1.

Voľba predsedu veriteľského výboru

2.

udelenie záväzného pokynu k speňažovaniu majetku úpadcu

Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:00 hod. správca, ktorý privítal prítomných členov
veriteľského výboru. Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca v súlade s ustanovením § 38
ods. 1 ZKR. Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, teda veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.

K programu č. 1 – Voľba predsedu veriteľského výboru:

Správca požiadal prítomných členov veriteľského výboru, aby navrhli spomedzi seba predsedu
veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Po hlasovaní členov veriteľského výboru sa konštatuje:
Hlasovalo za: 3 hlasy
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

K programu č. 2 – udelenie záväzného pokynu k speňažovaniu majetku úpadcu:

Správca požiadal o udelenie záväzného pokynu v zmysle ustanovenia § 84 ZKR na spoločné
speňaženie majetku v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. e) ZKR predaj podniku úpadcu
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, pričom ponukové konanie bude uverejnené v Obchodnom
vestníku prípadne v dennej tlači. Správca svoju žiadosť odôvodnil a podal správu o stave majetku
úpadcu.

Po podaní správy odpovedal správca na otázky veriteľského výboru, na základe ktorých dal veriteľský
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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Po podaní správy odpovedal správca na otázky veriteľského výboru, na základe ktorých dal veriteľský
výbor správcovi nasledovné podnety:
OV 80/2012

Veriteľský výbor dal správcovi na prehodnotenie leasingovú zmluvu so spoločnosťou ČSOB Leasing,
a.s., týkajúcu sa vozidla Iveco Daily 35c15 (vyžiadané informácie ohľadom nadobúdacej ceny
a účtovnej hodnoty vozidla).
Veriteľský výbor dal správcovi na prehodnotenie počet zamestnancov, ktorí strážia majetok úpadcu,
vzhľadom k nákladom, ktoré takto vznikajú.
Veriteľský výbor dal správcovi odporúčanie na zmenu zmlúv o dodávke elektrickej energie, nakoľko
klesla jej spotreba po zimnom období.
Veriteľský výbor dal správcovi preveriť telefonáty vykonané z pevnej linky v objekte vo Veľkých
Zlievciach.
Veriteľský výbor dal správcovi pokyn na ukončenie nájmu oceľových fliaš na technické plyny.
Veriteľský výbor požiadal správcu o konkretizáciu a porovnanie formy predaja podniku úpadcu
(výhody, nevýhody), ako aj vyhotovenie odborného odhadu nehnuteľností prípadne aj hnuteľných vecí
v majetku úpadcu (preveriť cenu znaleckého posudku, resp. ohodnotenie realitnou kanceláriou).
Veriteľský výbor tiež zaujíma stanovisko oddeleného veriteľa k otázke predaja podniku úpadcu.
Veriteľský výbor požiadal správcu o podklady k predaj podniku úpadcu a zhodnotenie predaja podniku
úpadcu s prihliadnutím k praxi správcu.
Veriteľský výbor požiadal správcu o vyjadrenie k podnetom a predloženie odborného ohodnotenie do
30 dní.

Veriteľský výbor sa uzniesol, že o udelení záväzného pokynu veriteľský výbor bude rokovať na
najbližšom stretnutí VV, ktoré sa uskutoční po návrhu správcu na speňaženie majetku úpadcu
do 15 dní od predloženia informácií od správcu.

Po hlasovaní členov veriteľského výboru sa konštatuje:
Hlasovalo za: 2 hlasy
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 1 hlas – Sociálna poisťovňa

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje jednohlasne za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

7

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 80/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 25. apríla 2012

Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor sa uzniesol, že o udelení záväzného pokynu veriteľský výbor bude rokovať na
najbližšom stretnutí VV, ktoré sa uskutoční po návrhu správcu na speňaženie majetku úpadcu do 15
dní od predloženia informácií od správcu.

V závere správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.

Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 11:20 hod.

V Bratislave dňa 19. 04. 2012

JUDr. Ing. Veronika Škodová
správca

Erich Gaďo
Predseda VV

JUDr. Nagyová Helena

Mgr. Kucharíková Zuzana

Pozn.: správca potvrdzuje prevzatie zápisnice z VV osobne

K005438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EDVA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31448534
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Novozámocká 224, 949 05 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2011 S1156

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

8

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 80/2012
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 25. apríla 2012

31K/34/2011
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Zabezpečený veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 81, 82
Majetok tretej osoby: Eduard Józsa a Valéria Józsová, Hlavná 6, 925 01 Javorinka

Súpisová zložka majetku:
POZEMOK
druh: zastavané plochy a nádvoria
číslo LV: 2880
parc. č.: 6036
výmera: 1630 m

2

spoluvlastnícky podiel: 1/1
obec: Galanta
názov k.ú.: Galanta
štát: SR
súpisová hodnota: 29.470,40 €

Zabezpečený veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 81, 82
Majetok tretej osoby: Eduard Józsa a Valéria Józsová, Hlavná 6, 925 01 Javorinka

Súpisová zložka majetku:
POZEMOK
druh: záhrady
číslo LV: 2880
parc. č.: 6037
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 80/2012

výmera: 378 m

Deň vydania: 25. apríla 2012

2

spoluvlastnícky podiel: 1/1
obec: Galanta
názov k.ú.: Galanta
štát: SR
súpisová hodnota: 6.834,24 €

Zabezpečený veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 81, 82
Majetok tretej osoby: Eduard Józsa a Valéria Józsová, Hlavná 6, 925 01 Javorinka

Súpisová zložka majetku:POZEMOK
druh: orná pôda
číslo LV: 2880
parc. č.: 6038
výmera: 3153 m

2

spoluvlastnícky podiel: 1/1
obec: Galanta
názov k.ú.: Galanta
štát: SR
súpisová hodnota: 57.006,24 €

Zabezpečený veriteľ: VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 81, 82
Majetok tretej osoby: Eduard Józsa a Valéria Józsová, Hlavná 6, 925 01 Javorinka

Súpisová zložka majetku:

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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STAVBA
druh stavby: rodinný dom
číslo LV: 2880
parc. č.: 6036
súp. č.: 6
spoluvlastnícky podiel: 1/1
obec: Galanta
názov k.ú.: Galanta
štát: SR
súpisová hodnota: 105.000,- €

K005439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DISK - Industrial Engineering, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 56, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 535 150
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2010 S 1235
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2010
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Sládkovičova 5, 934
01 Levice, telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca úpadcu: DISK Industrial Engineering, s.r.o., IČO: 36 535 150, SNP 56, 936 01 Šahy.

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 4: tretia opakovaná dražba. Číslo konania: 32K/5/2010, spisová značka

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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DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 4: tretia opakovaná dražba. Číslo konania: 32K/5/2010, spisová značka
správcu 32K/5/2010 S 1235. Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu: DISK - Industrial
Engineering, s.r.o., IČO: 36 535 150, SNP 56, 936 01 Šahy, vyhlasuje v konkurznej veci č. k.
32K/5/2010 v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. a na základe záväzného pokynu
veriteľského výboru a zabezpečeného veriteľa štvrté kolo dražby nehnuteľného majetku zahrnutého v
súpise všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: FURNI FINISH spol. s r.o.
OV 80/2012

Nehnuteľný majetok úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 96B/2010 a 111B/2010.
Predmetom dražby sú pozemky úpadcu a spoluvlastnícke podiely úpadcu k pozemkom a to:
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Šahy, okres Levice, ktoré sú evidované Správou
katastra Levice ako nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 2394, spoluvlastnícky podiel 1/4-ina, ako
nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 2395, spoluvlastnícky podiel 1/2-ina, ako nehnuteľnosti na liste
vlastníctva č. 2438 vo vlastníctve úpadcu v celosti, všetko parcely registra „E“. Presnú špecifikáciu
a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu A. Sládkoviča 5, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454. Dražobník bude
dražiť jednotlivo pozemky, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve úpadcu a takisto bude jednotlivo dražiť
spoluvlastnícke podiely k pozemkom.
Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235,
sídlo kancelárie: Sládkovičova 5, 934 01 Levice.
Osvedčujúci notár: JUDr. Miriam Halabuková.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Nám. Šoltésovej 5, Levice.
Dátum konania dražby: 10.5. 2012.
Čas zahájenia dražby: 9.30 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 9.00 hod. – 9.30 hod. v mieste konania dražby.
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 9.15 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3.- €/osoba.
Ide o tretiu opakovanú dražbu.
Cena predmetov dražby – pozemkov a spoluvlastníckych podielov bola zistená znaleckými
posudkami vypracovanými Ing. Jozefom Ďurišom.
Predmet dražby: pozemky úpadcu a spoluvlastnícke podiely úpadcu k pozemkom a to:
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Šahy, okres Levice, ktoré sú evidované
Správou katastra Levice ako nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 2394, spoluvlastnícky podiel
1/4-ina, ako nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 2395, spoluvlastnícky podiel 1/2-ina, ako
nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 2438 vo vlastníctve úpadcu v celosti, všetko parcely
registra „E“. Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu
A. Sládkoviča 5, Levice, na mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911
733 454. Dražobník bude dražiť jednotlivo pozemky, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve úpadcu a takisto
bude jednotlivo dražiť spoluvlastnícke podiely k pozemkom.
Najnižšie podanie je 10% hodnoty pozemku zistenej znalcom – dražobník na požiadanie bezodplatne
záujemcovi poskytne informácie o hodnote pozemkov, ktorú stanovil znalec.
Minimálne prihodenie: 100,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 10 % z najnižšieho podania.

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet
úpadcu: 0222153037/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pod VS: (IČO účastníka dražby, ak
ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA,
meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet
najneskôr dňa 9.5.2012. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo
bankovej záruky. Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky: 1. Originálom dokladu
preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby zábezpeka bola
pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 9.5.2012.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením
bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Neúspešným
účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, zložiteľ,
ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr
v deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním
zložená dražobná zábezpeka. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny
dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po
odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na bankový účet úpadcu: 0222153037/0900, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a. s., a to bankovým prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o
podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK, meno,
priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia
dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa
uskutoční po predchádzajúcej dohode so správcom dňa 2.5.2012 o 14.00 hod. a dňa 4.5.2012 o 14.00
hod. (tel. č: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi: a) doklad o
zložení dražobnej zábezpeky, b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a
pod.), c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z
registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac, d) v prípade zastúpenia účastníka
splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, z ktorého
bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe vyhlásenej
správcom v konkurznej veci číslo konania 32K/5/2010, e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou
vylúčenou z dražby.
Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky,
zapísania účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.
Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote a
stanoveným spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po
pripísaní doplatku vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2)
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní príslušnej správe
katastra a odovzdá vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) 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

Sekcia edičných činností
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domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po
uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka.
OV 80/2012

(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej
správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
(§ 21 ods. 6) 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.

V Leviciach dňa 20.4.2012 Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K005440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HARRY, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 135, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 477 010
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3R/5/2011 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
3R/5/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Do súpisu všeobecnej podstaty správca zaraďuje nasledovný hnuteľný majetok:
motorové vozidlo - IVECO 440E43T/P, rok výroby: 2001 - účtovná hodnota 635,- Euro
motorové vozidlo - Volvo FH12 42T, rok výroby 1999 - účtovná hodnota 5.540,- Euro

K005441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zrínskeho 15, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Purdeš
Sídlo správcu:
Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 S1380
Spisová značka súdneho spisu:
3K/43/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Sekcia edičných činností
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Mgr. Miroslav Purdeš, so sídlom kancelárie Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava (ďalej len „Správca“)
ako správca konkurznej podstaty úpadcu Pressburg B&V, spol. s r.o., so sídlom Zrínskeho 15, 811 03
Bratislava, IČO: 35 815 779 (ďalej len „Úpadca“), týmto oznamuje, že v zmysle ust. § 92 ods. 6 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa
organizuje dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty Úpadcu za nasledujúcich
podmienok:
1.

Miesto dražby: v sídle Správcu – Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava

2.

Dátum a čas otvorenia dražby: 29.05.2012 o 10:00 hod

3.

Čas registrácie záujemcov o dražbu: 09:30 – 10:00 hod. v mieste konania dražby

4. Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 09:50 hod.. Podmienkou vstupu pre verejnosť je úhrada
vstupného vo výške 1,- €/osoba.
5. Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle ust. § 5
zákona č. 527/2002 Z.z. a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi: a) doklad totožnosti (napr.
platný občiansky preukaz, cestovný pas), b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú
osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac, c) v
prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene
zastúpeného na dražbe vyhlásenej správcom, d) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z
dražby.
Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 10
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, zapísania účastníka do zoznamu účastníkov
dražby, resp. zaplatenia vstupného.
6.

Predmetná dražba bude prvou dražbou.

7.
Predmet
dražby:
- pozemok zapísaný na LV č. 4052, okres Bratislava II, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 2374, o výmere 1
713m2, zastavané plochy a nádvoria - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.
- pozemok zapísaný na LV č. 4052, okres Bratislava II, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 3132/535, o výmere 66
m2, zastavané plochy a nádvoria - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.
Opis predmetu dražby
Jedná sa o pozemky nachádzajúce sa v meste Bratislava, k.ú. Vrakuňa. Pozemky sú umiestnené v
okrajovej časti mesta. Nie je možné využiť ich na vyšší stupeň, nakoľko ide o úzke pásy v obytnej
zóne, na ktorých je umiestnené verejné osvetlenie, nachádzajú sa v ochrannom pásme cesty a
zároveň aj v ochrannom pásme elektrického vonkajšieho osvetlenia.
Cena predmetu dražby podľa znaleckého posudku
Cena predmetu dražby bola zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Miroslavom Hricom a
určená vo výške: pozemok parc. č. 2374, o výmere 1 713 m2 – 65 059,74 €, pozemok parc. č.
3132/535, o výmere 66 m2 – 2 506,68 €.
Ťarchy na predmete dražby:
Daňové záložné právo v prospech Daňový úrad Bratislava I na pozemky parc.č. 2374, 3132/535 podľa
rozhodnutia č. 600/340/134679/10/Leh zo dňa 21.6.2010, vykonateľné dňa 9.7.2010, právoplatné dňa
26.7.2010. V zmysle § 93 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vydražiteľ

Sekcia edičných činností
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Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Konkurzy a
Deň vydania: 25. apríla 2012
reštrukturalizácie
26.7.2010. V zmysle § 93 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vydražiteľ
nadobudne predmet dražby bez tiarch.
OV 80/2012

8.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží, oba pozemky sa predávajú spolu.

9.

Najnižšie podanie je 3 000,- € za pozemok parc. č. 2374 a 110,- € za pozemok parc. č. 3132/535.

10.

Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 100,- €.

11.

Zloženie dražobnej zábezpeky sa nevyžaduje.

12. Cenu dosiahnutú vydražením je vydražiteľ povinný uhradiť v hotovosti do rúk Správcu alebo na
účet Správcu vedený v ČSOB, a.s. č. účtu 4010787327/7500, a to do 3 dní odo dňa konania dražby.
13.
Ohliadku predmetu dražby možno vykonať po predchádzajúcej dohode so Správcom v
nasledujúcich termínoch: 1. termín 10.05.2012 o 15:00 hod., 2. termín 21.05.2012 o 15:00 hod..
Záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň vopred na t.č. 0903177017 alebo na e-mailovej adrese:
miroslav.purdes@gmail.com.
14. Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote
a stanoveným spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Po uhradení vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení do siedmich dní príslušnej správe katastra a
odovzdá vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
15. Priebeh dražby bude notárskou zápisnicou osvedčovať notárka: Mgr. Stanislava Palková, sídlo:
Štefánikova 698/7, 905 01 Senica.
16. 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
zákona č. 253/1998 Z.z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z., je povinná oznámiť
príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o
neplatnosť dražby podľa ust. § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.: sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 ods. 2 až 6 zákona č.
527/2002 Z. z.. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na
tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby
iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Mgr. Miroslav Purdeš, správca konkurznej podstaty úpadcu Pressburg B&V, spol. s r.o.
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OV 80/2012

Deň vydania: 25. apríla 2012

K005442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I.B.A. AGRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohrady 17, 940 67 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 138 803
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31R/4/2011 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
31R/4/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ladislav Barát, reštrukturalizačný správca dlžníka I.B.A. AGRO, s.r.o., Vinohrady 17, 940 67
Nové Zámky, IČO: 34 138 803 oznamuje, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 19.04.2012
schválil reštrukturalizačný plán predložený dlžníkom a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o
schválení plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom
plánu v kancelárii správcu, termín je vhodné si dohodnúť vopred na t. č. 037/6 512 745.
Správca zvoláva podľa ustanovenia § 146 ods. 2) ZoKR schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa bude
konať dňa 18.05.2012.
Miesto konania: v priestoroch Agroinštitútu Nitra, Akademická 4, Nitra – miestnosť ŠTÚDIO.
Prezentácia od 9:30 hod.
Začiatok schôdze o 10:00 hod.

Program:
1/ Otvorenie
2/ Rozprava podľa § 147 ods. 1) ZoKR
3/ Hlasovanie o prijatí plánu
4/ Záver.
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti a u právnických osôb aj výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo
poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti - pravosť podpisu veriteľa na splnomocnení musí
byť úradne osvedčená.
V Nitre dňa 20.04.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca

K005443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zrínskeho 15, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 779

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 80/2012
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 25. apríla 2012

Mgr. Miroslav Purdeš
Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava
3K/43/2011 S 1380
3K/43/2011
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Mgr. Miroslav Purdeš, so sídlom kancelárie Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava (ďalej len „Správca“)
ako správca konkurznej podstaty, úpadcu Pressburg B&V, spol. s r.o., so sídlom Zrínskeho 15, 811 03
Bratislava, IČO: 35 815 779 (ďalej len „Úpadca“), týmto oznamuje, že v zmysle ust. § 92 ods. 6 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a na základe záväzného pokynu veriteľkého výboru
organizuje dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty Úpadcu za nasledujúcich
podmienok:
1.

Miesto dražby: v sídle Správcu – Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava

2.

Dátum a čas otvorenia dražby: 29.05.2012 o 10:40 hod

3.

Čas registrácie záujemcov o dražbu: 10:10 – 10:40 hod. v mieste konania dražby

4. Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 10:30 hod.. Podmienkou vstupu pre verejnosť je úhrada
vstupného vo výške 1,- €/osoba.
5. Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle ust. § 5
zákona č. 527/2002 Z.z. a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi: a) doklad totožnosti (napr.
platný občiansky preukaz, cestovný pas), b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú
osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac, c) v
prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene
zastúpeného na dražbe vyhlásenej správcom, d) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z
dražby.
Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 10
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, zapísania účastníka do zoznamu účastníkov
dražby, resp. zaplatenia vstupného.
6.

Predmetná dražba bude prvou dražbou.

7.

Predmet dražby:

vonkajšie osvetlenie SO 15 VO - inžinierska stavba nachádzajúca sa na pozemkoch parc.č. 3132/12,
15; 3132/46, 47; 3132/229, 230, 232, 237; 3133/5; 3134/7,okres Bratislava II, k.ú. Vrakuňa.
Opis predmetu dražby
Jedná sa vonkajšie verejné osvetlenie SO15 – VO zemnú prípojku vonkajšieho osvetlenia umiestnenú
na parc. č. 3132/12, 15; 3132/46, 47; 3132/229, 230, 232, 237; 3133/5; 3134/7,okres Bratislava II, k.ú.
Vrakuňa a vonkajšie svietidlá parc.č. 3132/12, 15; 3132/46, 47; 3132/229, 230, 232, 237; 3133/5;
3134/7,okres Bratislava II, k.ú. Vrakuňa.
Cena predmetu dražby podľa znaleckého posudku
Cena predmetu dražby bola zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Miroslavom Hricom a
určená vo výške: 9 002,81 €.
Ťarchy na predmete dražby:
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: 25. apríla 2012

Bez tiarch.
8.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.

9.

Najnižšie podanie je 3 900,- €.

10.

Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 100,- €.

11.

Zloženie dražobnej zábezpeky sa nevyžaduje.

12. Cenu dosiahnutú vydražením je vydražiteľ povinný uhradiť v hotovosti do rúk Správcu alebo na
účet Správcu vedený v ČSOB, a.s. č. účtu 4010787327/7500, a to do 3 dní odo dňa konania dražby.
13.
Ohliadku predmetu dražby možno vykonať po predchádzajúcej dohode so Správcom v
nasledujúcich termínoch: 1. termín 10.05.2012 o 15:00 hod., 2. termín 21.05.2012 o 15:00 hod..
Záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň vopred na t.č. 0903177017 alebo na e-mailovej adrese:
miroslav.purdes@gmail.com.
14. Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote
a stanoveným spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Po uhradení vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení do siedmich dní príslušnej správe katastra a
odovzdá vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
15. Priebeh dražby bude notárskou zápisnicou osvedčovať notárka: Mgr. Stanislava Palková, sídlo:
Štefánikova 698/7, 905 01 Senica.
16. 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
zákona č. 253/1998 Z.z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z., je povinná oznámiť
príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o
neplatnosť dražby podľa ust. § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.: sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 ods. 2 až 6 zákona č.
527/2002 Z. z.. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na
tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby
iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Mgr. Miroslav Purdeš, správca konkurznej podstaty úpadcu Pressburg B&V, spol. s r.o.
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Deň vydania: 25. apríla 2012

K005444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zrínskeho 15, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Purdeš
Sídlo správcu:
Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 S 1380
Spisová značka súdneho spisu:
3K/43/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Mgr. Miroslav Purdeš, so sídlom kancelárie Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava (ďalej len „Správca“)
ako správca konkurznej podstaty úpadcu Pressburg B&V spol. s r.o., so sídlom Zrínskeho 15, 811 03
Bratislava, IČO: 35 815 779 (ďalej len „Úpadca“), týmto oznamuje, že v zmysle ust. § 92 ods. 6 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a na základe záväzného pokynu veriteľkého výboru
organizuje dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty Úpadcu za nasledujúcich
podmienok:
1.

Miesto dražby: v sídle Správcu – Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava

2.

Dátum a čas otvorenia dražby: 29.05.2012 o 11:20 hod.

3.

Čas registrácie záujemcov o dražbu: 10:50 – 11:20 hod. v mieste konania dražby

4. Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 11:10 hod.. Podmienkou vstupu pre verejnosť je úhrada
vstupného vo výške 1,- €/osoba.
5. Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle ust. § 5
zákona č. 527/2002 Z.z. a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi: a) doklad totožnosti (napr.
platný občiansky preukaz, cestovný pas), b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú
osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac, c) v
prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene
zastúpeného na dražbe vyhlásenej správcom, d) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z
dražby.
Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, zapísania účastníka do zoznamu účastníkov
dražby, resp. zaplatenia vstupného.
6.

Predmetná dražba bude prvou dražbou.

7.

Predmet dražby:

SO 24 Miestna komunikácia „A“
SO 25 Miestna komunikácia „B“
SO 26 Ukľudnená komunikácia vetva „C“
SO 27 Ukľudnené komunikácie:
SO 27.1 Ukľudnená komunikácia vetva „B1“
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SO 27.2 Ukľudnená komunikácia vetva „B2“
SO 27.3 Ukľudnená komunikácia vetva „B3“
SO 27.4 Ukľudnená komunikácia vetva „C4“
SO 27.5 Ukľudnená komunikácia vetva „C5“
SO 27.6 Ukľudnená komunikácia vetva „C6“
SO 27.7 Ukľudnená komunikácia vetva „C7“
SO 27.8 Ukľudnená komunikácia vetva „C8“
SO 27.9 Ukľudnená komunikácia vetva „C9“
SO 27.10 Prepojovacie chodníky
pre stavbu Radové domy – kondomínia, zóna Podpriehradná, Bratislava – Vrakuňa, na pozemkoch
parc.č. 2374; 3132/12, 15; 3132/46; 3132/229, 230, 231 ,232, 233, 234, 235,236,237, 238, 239, 240;
3132/451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492,
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512,
513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 532,533, 534,
535; 3133/5, 11; 3134/7, katastrálne územie Vrakuňa, Bratislava.
Opis predmetu dražby
Jedná sa vonkajšie spevnené asfaltové plochy a chodníky úzkeho tvaru, ktoré sa nedajú využiť na
vyšší stupeň.
Cena predmetu dražby podľa znaleckého posudku
Cena predmetu dražby bola zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Miroslavom Hricom a
určená vo výške: 40 700,- €.
Ťarchy na predmete dražby:
Bez tiarch.
8.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.

9.

Najnižšie podanie je 500,- €.

10.

Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 100,- €.

11.

Zloženie dražobnej zábezpeky sa nevyžaduje.

12. Cenu dosiahnutú vydražením je vydražiteľ povinný uhradiť v hotovosti do rúk Správcu alebo na
účet Správcu vedený v ČSOB, a.s. č. účtu 4010787327/7500, a to do 3 dní odo dňa konania dražby.
13.
Ohliadku predmetu dražby možno vykonať po predchádzajúcej dohode so Správcom v
nasledujúcich termínoch: 1. termín 10.05.2012 o 15:00 hod., 2. termín 21.05.2012 o 15:00 hod..
Záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň vopred na t.č. 0903177017 alebo na e-mailovej adrese:
miroslav.purdes@gmail.com.
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14. Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote
a stanoveným spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Po uhradení vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení do siedmich dní príslušnej správe katastra a
odovzdá vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
15. Priebeh dražby bude notárskou zápisnicou osvedčovať notárka: Mgr. Stanislava Palková, sídlo:
Štefánikova 698/7, 905 01 Senica.
16. 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
zákona č. 253/1998 Z.z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z., je povinná oznámiť
príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o
neplatnosť dražby podľa ust. § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.: sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 ods. 2 až 6 zákona č.
527/2002 Z. z.. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na
tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby
iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Mgr. Miroslav Purdeš, správca konkurznej podstaty úpadcu Pressburg B&V, spol. s r.o.

K005445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Dobrovodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianovská 390/1, 949 07 Nitra-Janíkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: S10
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
V konkurznej veci úpadcu Darina Dobrovodská, nar.: 09.08.1968, bytom: Golianovská 390/1, 949 07
Nitra-Janíkovce, č.k.: 32K/15/2010 týmto v zmysle ustanovenia §98 ods. 8) zákona č. 7/2005 Z.z.
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Nitra-Janíkovce, č.k.: 32K/15/2010 týmto v zmysle ustanovenia §98 ods. 8) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení do 31.12.2011 (ZoKR) správca konkurznej podstaty
(Správca) zverejňuje Schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov po vykonaní
úpravy v súlade s § 98 ods. 5) ZoKR, ktorou sa vyhovelo odôvodnenej námietke zástupcu veriteľov
uplatnenej v súlade s § 98 ods. 3) ZoKR proti predloženému návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov zo dňa 29.02.2012.
OV 80/2012

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 1 553,25 €
Celková suma pohľadávok proti podstate : 472,18 €
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo
všeobecnej podstaty predstavuje čiastku 1 081,07 €.
Špecifikácia uspokojovania jednotlivých veriteľov:
Veritelia

Priznaná
suma SKP
7 289,31 €
564,79 €
153,72 €
280,07 €
0,00 €
15 364,35 €
153,75 €
4 029,34 €
2 213,54 €
3 386,16 €
1 803,41 €
8 649,83 €

Baginová Anna
Československá obchodná banka, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
KAPITAL Group, s.r.o.
Mesto Nitra I
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Poštová banka
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská konsolidačná,
a.s.
(Pôvodne
2 858,69 €
Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra)
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
315,65 €

%
podiel suma
uspokojenia
uspokojenie
2,29710225217003 167,44 €
2,29710225217003 12,97 €
2,29710225217003 3,53 €
2,29710225217003 6,43 €
2,29710225217003 0,00 €
2,29710225217003 352,93 €
2,29710225217003 3,53 €
2,29710225217003 92,56 €
2,29710225217003 50,85 €
2,29710225217003 77,78 €
2,29710225217003 41,43 €
2,29710225217003 198,70 €

na %
podiel
zo
celkovej sumy
15,488%
1,200%
0,327%
0,595%
0,000%
32,646%
0,327%
8,562%
4,704%
7,195%
3,832%
18,380%

2,29710225217003

65,67 €

6,075%

2,29710225217003

7,25 €

0,671%

V Nitre dňa 05.04.2012
Mgr. Ladislav Barát, správca

K005446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Sabina Koplíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaštieľom 636/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Šalagová
Sídlo správcu:
J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 28K/57/2011 S1497
Spisová značka súdneho spisu:
28K/57/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

7. PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
- popis: pohľadávka z odporovateľného právneho úkonu
- mena: EUR
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- súpisová hodnota: 12 147,37
- dlžník: Mária Koplíková, nar. 13.9.1949, bytom Pod Kaštieľom 636/25, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
- popis: pohľadávka z odporovateľného právneho úkonu
- mena: EUR
- súpisová hodnota: 1 828,71
- dlžník: František Koplík, nar. 15.7.1965, bytom Pod hájom 1358/134, 018 41 Dubnica nad Váhom

V Prievidzi dňa 20.4.2012
Ing. Elena Šalagová, správca konkurznej podstaty

K005447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Buraľ, MIBU
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 2203/20, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2010 S815
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
Písomné hlasovanie veriteľského výboru
č.j13048/OSPI/2012
Sp. zn.:

1K/4/2010

Úpadca:

Mikuláš Buraľ – MIBU, Snina, IČO: 32 394 128

Program:

1) hlasovanie o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku

Veriteľský výbor:

1. Slovenská konsolidačná, a.s.
2. OTP Banka
3. Sociálna poisťovňa, a.s.

Správkyňa podstaty požiadala listom zo dňa 15.1.2012 VV o zmenu uloženého záväzného pokynu zo
dňa 9.12.2011, s nasledovným odôvodnením: 4. ponukové kolo na predaj hnuteľného majetku – tovaru
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dňa 9.12.2011, s nasledovným odôvodnením: 4. ponukové kolo na predaj hnuteľného majetku – tovaru
bolo neúspešné, nebola predložená žiadna konkrétna ponuka. O ponúkaný majetok sa zaujímalo
niekoľko záujemcov, na obhliadke bol jeden záujemca. Všetci tvrdili, že majú záujem iba o niektoré,
vybrané položky. O predaj majetku ako celku neprejavil záujem nikto. Obdobná situácia nastala v 1.
ponukovom kole na predaj HIM + pohľadávok.
OV 80/2012

Správkyňa podstaty preto navrhuje zmeniť podmienky na predaj predmetného majetku takto:
·
·
·

Predaj hnuteľného majetku – tovaru v 5. ponukovom kole ako jednotlivé veci.
Rozhodujúcim kritériom bude cena a komplexnosť ponuky, pričom prednosť budú mať
ponuky na odkúpenie väčšej časti majetku.
Predaj HIM + pohľadávky v 2. a 3. ponukovom kole ako jednotlivé veci. Rozhodujúcim
kritériom bude cena a komplexnosť ponuky, pričom prednosť budú mať ponuky na
odkúpenie väčšej časti majetku.
Veriteľský výbor súhlasí s podmienkami ponukového konania podľa uloženého
záväzného pokynu zo dňa 9.12.2011.

Hlasovanie jednotlivých členov veriteľského výboru o uloženie nového záväzného pokynu na
speňažovanie majetku všeobecnej podstaty úpadcu sa uskutočnilo v zmysle § 38 ods. 3 ZKR,
písomne, zaslaním svojho hlasovania (priložené).
Slovenská konsolidačná, a.s.

ZA

Sociálna poisťovňa, a.s.

ZA

OTP Banka

ZA

Veriteľský výbor na základe uvedeného hlasovania prijal Uznesenie v nasledovnom znení:
Nový záväzný pokyn pre správcu podstaty na speňažovanie hnuteľného majetku a peňažných
pohľadávok, tvoriacich všeobecnú podstatu úpadcu, zorganizovaním verejného ponukového
konania, v zmysle § 92 ods. 1, písm. d) ZKR, za nasledovných podmienok:
Hnuteľné veci – tovar (súpisová hodnota: 250 239,40 €)
-

podľa § 92 ods. 1, písm. d) ZKR, zorganizovaním verejného ponukového konania

predaj v 5. kole (predchádzajúce 4 kolá boli neúspešné, nebola predložená žiadna ponuka) ako
jednotlivé veci, rozhodujúcim kritériom bude cena a komplexnosť ponuky, pričom prednosť budú mať
ponuky na odkúpenie väčšej časti majetku, odsúhlasené VV.
Hnuteľné veci – HIM (súpisová hodnota: 15 836,40 €) + peňažné pohľadávky (nominálna
hodnota 1525,10 €)
-

podľa § 92 ods. 1, písm. d) ZKR, zorganizovaním verejného ponukového konania

predaj HIM v 2. a 3. kole (1. kolo neúspešné) ako jednotlivé veci, rozhodujúcim kritériom bude
cena a komplexnosť ponuky, pričom prednosť budú mať ponuky na odkúpenie väčšej časti majetku
predaj pohľadávok v 2. a 3. kole (1. kolo neúspešné), jednotlivo, za najvyššiu ponuku,
odsúhlasenú VV
Veriteľský výbor súhlasí s podmienkami ponukového konania podľa uloženého záväzného
pokynu zo dňa 9.12.2011.
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V prípade neúspešnosti predaj v odsúhlasených kolách ponukového konania, správca podstaty
opätovne požiada VV o uloženie ďalšieho záväzného pokynu.

V Bratislave, dňa 22.2.2012

Slovenská konsolidačná, a.s.
Predseda veriteľského výboru
V zastúpení: Ing. Jana Krutáková
podpis

K005448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Buraľ, MIBU
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 2203/20, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2010 S815
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Marta Maruniaková úpadcu: Mikuláš Buraľ, nar. 12. 12.
1959, Staničná 2203/20, 069 01 Snina v súlade s udeleným záväzným pokynom veriteľského
výboru vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5.
kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku mimo dražby patriaceho do
všeobecnej podstaty.
Predmetom ponukového konania je hnuteľný majetok – tovar .
1.

Vidlicové kľúče, gola sady, račné trubkové kľúče, inbusové kľúče,

2.
Kovanie: okná, dvere, posteľné kovanie, zámky do dverí, závesy, BRANO, kľučky na okná ,
posuvy do šuflíkov, vešiaky,
3.

Elektroinštalačný materiál,

4.

Veci pre domácnosť a záhradu: čísla na dom, sieťky na okná, vedrá, metly, kartáče, hadicové
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4.
Veci pre domácnosť a záhradu: čísla na dom, sieťky na okná, vedrá, metly, kartáče, hadicové
spojky, hadice, pletivá, rebríky,
OV 80/2012

5.

Náradie: skrutkovače, vykružováky, kliešte, frézky, záit. očká, záitníky, raziče,

6.

Vaňové dierka, vetracie mriežky, drezy, sifóny, poklop, prípojky k WC,

7.

Hlinníkové potrubie, dymové rúry, kolená, zdierky, komínové dvierka, okapové veci, nop. fólia,

8.

Soklový profil, lišty pod omietku, rohové, kútové lišty k obkladu,

9.

Elektrické nárania, rems náradie, d. kotúče,

10. Maliarské potreby, omietky, lep. pásky,
11. Dlažba, listely, obkladačky,
12. Spojovací materiál, skrutky, vruty, hmoždinky, vrtáky,
13. Násady, motyky, sekery, kladivá, kosy, sekáče,
14. Pilové kotúče, dvojmužná píla, pilové listy,
15. Vodárenský a plynárenský materiál,
16. Tesnenie,
17. Hladídka, rezné kotúče, brúsne kotúče, prac. rukavice,
18. Kúpeľňové doplnky, umývadlá, vane, sprch. kúty, radiatory,
19. Novodurové rúry, kolená,
20. PPR – fitinky, trubky,
21. Čerpadlá, náhradné diely, príruby,
22. Meď, trubky, fitinky,
23. Nábytkové kolieska, polotovar, kolieska, klzáky PVC, záslepky PVC, farebné vešiaky,
24. Záhradná technika,
25. Batérie odovodné, ramená, kartuše,
26. Šnúra na prádlo,
27. Plastový obklad, lišty, parapetné dosky,
28. Hutný materiál,
29. Bombičky sifónové, šľahačkové prázdne,
Podrobná špecifikácia hnuteľného majetku - tovaru je dostupná k nahliadnutiu v sprácovskom spise
v kancelárii správcu.
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Podmienky ponukového konania:
Hnuteľný majetok – tovar je možné kúpiť ako jednotlivé veci.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením
„KONKURZ sp. zn. 1K/4/2010-NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 31.05.2012 do 16.00 hod. na adresu:
JUDr. Marta Maruniaková, správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po
lehote uzávierky sa neberie zreteľ. Cenové ponuky je potrebné uvádzať v cenách vrátane príslušnej
DPH.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno,
priezvisko, bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO –
obchoné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodné s označením, ako bol predmet zverejnený,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 50% z ponúkanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej
podstaty vo VÚB, a.s., pobočka Svidník, č.ú.: 2737957156/0200, VS: IČO alebo rodné číslo
kupujúceho. Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty
na doručenie ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca
spolu s veriteľským výborom alebo správca na základe písomného súhlasu veriteľského výboru
(súhlas môže byť zaslaný aj e-mailom) v lehote 10 dní odo dňa otvárania obálok. Správca, po
predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru, má právo odmietnúť každú ponuku. Úspešný
záujemcovia budú o výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní, budú pozvaní na
uzatvorenie kúpnej zmluvy a doplatenie kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom správca bezodkladne
vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu najenskôr do 10 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia
ponukového konania veriteľským výborom.
Rozhodujúcim kritériom bude cena a komplexnosť ponuky, pričom prednosť budú mať ponuky na
odkúpenie väčšej časti majetku a veriteľský výbor ponuku odsúhlasí.
Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk, v takomto prípade
sa víťazom ponukového konania stane účastník, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania
a ktorý odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu 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.
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V takom prípade ako víťaz nastúpi ďalší záujemca spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý
predložil najvýhodnejšiu ponuku podľa rozhodujúcich kritérií súťaže, schválenú veriteľským výborom.
Toto ponukové konanie sa neriadi ust. § 276 až 278 ObZ. Termín obhliadky - na základe telefonického
dohovoru na tel. č. 0905 849 537.
Vo Svidníku, dňa 12. 04. 2012

JUDr. Marta Maruniaková
správca
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K005451
Spisová
značka:

Deň vydania: 25. apríla 2012

4K/17/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- Advokátska kancelária Dr. Ivan Piterka, s.r.o.,
Vansovej č. 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 803 782, likvidátora obchodnej spoločnosti BOND Business
Services, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Múzejná 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 961 758, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BOND Business Services, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Múzejná
4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 961 758
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: BOND Business Services, s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Múzejná 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 961 758.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2012
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005452
Spisová
značka:

4K/11/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HYDRONIKA DEE a.s., so sídlom
Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 35 760 231, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: HYDRONIKA DEE a.s., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 35 760 231
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: HYDRONIKA DEE a.s., so sídlom
Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 35 760 231.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
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zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2012
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005453
Spisová
značka:

4K/16/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Burian, nar. 21.04.1963, bytom
Československých Parašutistov 27, 831 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Juraj Burian, nar. 21.04.1963, bytom Československých Parašutistov 27, 831 03 Bratislava
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Juraj Burian, nar. 21.04.1963, bytom
Československých Parašutistov 27, 831 03 Bratislava.
Poučenie:
: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína
zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie;
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2012
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005454
Spisová
značka:

4K/46/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LANDER s.r.o., so
sídlom Plynárenská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 781 416, správcom ktorého je JUDr. Michal Mudrák,
so sídlom kancelárie Gajova 4, 811 09 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LANDER s.r.o., so
sídlom Plynárenská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 781 416, správcom ktorého je JUDr. Michal Mudrák,
so sídlom kancelárie Gajova 4, 811 09 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Gajova 4, 811 09 Bratislava,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6 638,78 €.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2012
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005455
Spisová
značka:

3K/9/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FASHION
Sportswear SK, s.r.o., so sídlom Šenkvická 5, 902 01 Pezinok, IČO: 31 344 640, správcom ktorého je
JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, o určenie odmeny a
náhrady výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Jurajovi Puskailerovi, so sídlom kancelárie Páričkova 18,
821 08 Bratislava, odmenu vo výške 663,88 Eur a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
447,05 Eur, ktorá mu bude vyplatená prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu zo zloženého preddavku
evidovaný pod položkou D 130, pol reg. 20/11, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 548,77 Eur, ktorý bude vyplatený prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, evidovaný pod položkou D 130, pol reg. 20/11, po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 18.4.2012
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K005456
3K/33/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu fluid zone s.r.o., so
sídlom Pribišova 19/a, 841 05 Bratislava, IČO: 35 832 223, správcom ktorého je BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava,
potvrdil prevod 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:
35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
Sekcia edičných činností
03.04.2012.
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného
konkurzu
na majetok úpadcu fluid zone s.r.o., so
Konkurzy
a
OV 80/2012
Deň vydania: 25. apríla 2012
sídlom Pribišova 19/a, 841 05 Bratislava, reštrukturalizácie
IČO: 35 832 223, správcom ktorého je BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava,
potvrdil prevod 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: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
03.04.2012.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2012
Mgr. Ivana Grosošová, vyšší súdny úradník
K005457
3K/76/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VOKAS spol. s.r.o.,
Mierová 54, 900 44 Tomášov, IČO: 35 798 106, správcom ktorého je Mgr. Jana Lenková, so sídlom
kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1211, potvrdil prevod 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: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2012.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2012
Mgr. Ivana Grosošová, vyšší súdny úradník
K005458
6K/14/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka: Brezinka, a. s., so sídlom Ružová
dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 36 365 599, uznesením č.k. 6K/14/2011-62 zo dňa 03.05.2011 v
spojení s uznesením Krajského súdu č.k. 1 CoKR/26/2011 zo dňa 06.03.2012 zastavil konkurzné
konanie voči dlžníkovi: Brezinka, a. s., so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 36 365 599
pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.04.2012.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2012
Mgr. Marianna Gombárová, vyšší súdny úradník
K005459
6K/26/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - dlžníka: YUMAT, s.r.o., so sídlom Šenkvická
9, 902 01 Pezinok, IČO: 36 514 623, uznesením č.k. 6K/26/2011-104 zo dňa 20.06.2011 v spojení s
uznesením Krajského súdu č.k. 1 CoKR/33/2011-138 zo dňa 06.03.2012 zastavil konkurzné konanie
voči dlžníkovi: YUMAT, s.r.o., so sídlom Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, IČO: 36 514 623 pre nedostatok
majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.04.2012.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.4.2012
Mgr. Marianna Gombárová, vyšší súdny úradník
K005460
Spisová
značka:

1K/51/2011
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OV 80/2012

Deň vydania: 25. apríla 2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Stredoslovenské strojárne VYHNE, a.s. v likvidácii, so sídlom Vyhne 966 02, IČO: 31 632 394,
správcom ktorého je JUDr. Ivan Dlhopolec so sídlom kancelárie Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen., o
návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz na majetok úpadcu Stredoslovenské strojárne VYHNE, a.s. v likvidácii, so
sídlom Vyhne 966 02, IČO: 31 632 za m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.4.2012
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005461
Spisová
značka:

1R/1/2012

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka AREA MEDICA SLOVACA s.r.o.,
so sídlom Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 701 412 o návrhu na povolenie
reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi AREA MEDICA SLOVACA s.r.o., so sídlom
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 701 412.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.4.2012
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005462
Spisová
značka:

26K/38/2010

OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SYNERGY- F, s.r.o., so sídlom
Obchodná 5, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36 700 207 uznesením zo dňa 21.03.2012 č.k.
26K/38/2010 - 283 povolil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo Slovenskej
republiky, Daňový úrad Moldava nad Bodvou, so sídlom Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO:
00 634 816 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2012.
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SYNERGY- F, s.r.o., so sídlom
Obchodná 5, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 36 700 207 uznesením zo dňa 21.03.2012 č.k.
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
26K/38/2010 - 283 povolil prevodMinisterstvo
pohľadávok
z pôvodného
veriteľa
Daňové riaditeľstvo Slovenskej
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
republiky, Daňový úrad Moldava nad
Bodvou,
so
sídlom
Nová
ul.
č.
13, 975 04 Banská Bystrica, IČO:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
00 634 816 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
I, IČO: 35 776 005.
Konkurzy a
OV 80/2012
Deň vydania: 25. apríla 2012
reštrukturalizácie
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2012.

Okresný súd Košice I dňa 17.4.2012
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K005463
Spisová
značka:

26K/58/2010

OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu auto PL, s.r.o., so sídlom
Podskala 26, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 208 221 uznesením zo dňa 21.03.2012 č.k.
26K/58/2010 - 333 povolil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo Slovenskej
republiky, Daňový úrad Spišská Nová Ves, so sídlom Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO: 00
634 816 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2012.
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OV 80/2012

Deň vydania: 25. apríla 2012

Okresný súd Košice I dňa 17.4.2012
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K005464
Spisová
značka:

26K/10/2012

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: ERGOMED s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice 040 11, IČO: 36 210 897, zast. MUDr. Klárou Benešovou,
likvidátorkou, Jakobyho 4, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom
kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S833.
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 18.4.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005465
Spisová
značka:

9K/30/2009

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOLFER, s.r.o.
Košice, so sídlom Michalovská 43, 040 11 Košice, IČO: 31 689 582 o ustanovení správcu podstaty
takto
rozhodol
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OV 80/2012
rozhodol

Deň vydania: 25. apríla 2012

U s t a n o v u j e správcu podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Južná trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu S1240.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 18.4.2012
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005466
Spisová
značka:

32K/18/2010

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu:
ELMAX spol. s r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 36 186 805 o odvolaní správcu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., značka správcu S 714, so sídlom
kancelárie kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.4.2012
JUDr. Július Tóth, sudca
K005467
Spisová
značka:

32K/9/2009

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GRISAG PRODUKTS,
s.r.o., " konkurze", so sídlom Mojmírovská cesta 13, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 36 047 791, ktorého
správcom je JUDr. Fadi Fardous, adresa kancelárie správcu: Štúrova 21, 949 01 Nitra, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu GRISAG PRODUKTS, s.r.o., " konkurze", so sídlom Mojmírovská cesta
13, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 36 047 791 z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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 na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
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 O.s.p.).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
Sekcia vestníku.
edičných činností
ako zverejnením v Obchodnom
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Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 18.4.2012
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005468
Spisová
značka:

3K/36/2011

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu LES-OSD, s.r.o.,
so sídlom Floriánova 13, 080 01 Prešov, IČO: 36 701 351, správcom ktorého je Mgr. Anna Gaľová, so
sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, o návrhu na vydanie opravného uznesenia, takto
rozhodol
Opravuje uznesenie Okresného súdu Prešov č.k. 3K/36/2010-163 zo dňa 12.03.2012, zverejnené v
Obchodnom vestníku dňa 16.03.2012 tak, že prvý výrok uznesenia správne znie:
„Priznáva správcovi Mgr. Anne Gaľovej, so sídlom kancelárie Slnečná 39,
odmenu vo výške 3 485,36 eura.“
Poučenie:

080 01 Prešov paušálnu

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2012
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K005469
3K/17/2010
Spisová
značka:
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu TOP WOOD, s.r.o., so
sídlom 090 41 Stročín 123, IČO: 36 470 911, správcom ktorého je JUDr. Milan Sivý, so sídlom
kancelárie Nám. Sv. Egídia 3006/116, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
Odvoláva správcu JUDr. Milana Sivého, so sídlom kancelárie Nám. Sv. Egídia 3006/116, 058 01
Poprad.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2012
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K005470
Spisová
značka:

3K/2/2011

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu BF DESIGN,
s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 7, 080 01 Prešov, IČO: 31 729 631, správcom ktorého je JUDr.
Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19,
080 01 Prešov, takto
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu BF DESIGN,
s.r.o., so sídlom Matice slovenskej 7, 080 01 Prešov, IČO: 31 729 631, správcom ktorého je JUDr.
Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19,
080 01 Prešov, takto
rozhodol
OV 80/2012

Ukladá správcovi podávať súdu pravidelné mesačné písomné správy o stave konkurzného konania
vždy do 15. dňa po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, s tým, že prvú správu je správca
povinný doručiť súdu za mesiac apríl.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2012
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K005471
Spisová
značka:

3K/3/2011

Okresný súd Prešov v právnej veci ENES s.r.o. VT, so sídlom Svätoplukova 3, 080 01 Prešov, IČO: 36
473 294, správcom ktorého je JUDr. František Sobek, so sídlom kancelárie 086 42 Hertník 10, takto
rozhodol
Ukladá správcovi podávať súdu pravidelné mesačné písomné správy o stave konkurzného konania
vždy do 15. dňa po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, s tým, že prvú správu je správca
povinný doručiť súdu za mesiac apríl.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2012
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K005472
Spisová
značka:

3K/11/2010

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu
Gabriely Paulusovej, nar. 12.3.1964, bytom 067 03 Krásny brod 157, správcom ktorého je JUDr.
Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova ul. 16, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa
10.04.2012, takto
rozhodol
Zamieta návrh spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 zo dňa 10.04.2012 na jej vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa úpadcu
Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica -Daňový úrad Humenné, HumennHso
sídlom Štefánikova 18, Humenné, IČO: 00 634 816.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 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 (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Sekcia edičných činností
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Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd
v Košiciach.
Konkurzy
a
OV 80/2012
Deň vydania: 25. apríla 2012
reštrukturalizácie
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 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 (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2012
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K005473
Spisová
značka:

1K/28/2008

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pavla Muchu, nar.
25.6.1970, bytom Záhrady 427/70, 059 40 Liptovská Teplička, podnikajúceho pod obchodným menom
Pavol Mucha EKOLAN, s miestom podnikania 059 40 Liptovská Teplička 427, IČO 32 860 404,
správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku a návrhu na paušálnu odmenu, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu Pavla Muchu, nar. 25.6.1970, bytom Záhrady 427/70,
059 40
Liptovská Teplička, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Mucha EKOLAN, s miestom
podnikania 059 40 Liptovská Teplička 427, IČO 32 860 404 pre nedostatok majetku z r u š u j e,
p r i z n á v a správcovi JUDr. Jozefovi Tarabčákovi, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov
paušálnu odmenu vo výške 2.502,30 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 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 (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 17.4.2012
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K005474
Spisová
značka:

3K/52/2011

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Margity
Tokárovej, nar. 09.09.1959, bytom Sídlisko I. 992/30, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je
JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník, o paušálnej
odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi JUDr. Marte Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200, 089 01
Svidník, paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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reštrukturalizácie

OV 80/2012
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Okresný súd Prešov dňa 19.4.2012
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
K005475
Spisová
značka:

3K/52/2011

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Margity Tokárovej, nar.
09.09.1959, bytom Sídlisko I. 992/30, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Marta
Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník, o vyplatení nevyčerpanej
časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr.
Marty Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník nevyčerpanú časť
preddavku vo výške 663,88 eura zloženého dňa 13.12.2011 na účet tunajšieho súdu pod položkou č.
Ko 139/11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 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 (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2012
JUDr. Daniela Baranová, samsoudkyňa
K005476
Spisová
značka:

29R/5/2011

Krajský súd v Bratislave v právnej veci návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka:
MEGO, s.r.o., so sídlom Zlatovská 2376, 911 05 Trenčín, IČO: 36 342 823, správcom ktorej je Mgr.
Branislav Zemanovič, so sídlom kancelárie: I. Olbrachta 900/6,
911 01 Trenčín, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1510, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu
Okresného súdu Trenčín č. k. 29R/5/2011-148 zo dňa 26.1.2012, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Trenčín č. k. 29R/5/2011-148 zo dňa
26.1.2012 p o t v r d z u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

dňa 15.3.2012
JUDr. Tatiana Pastieriková, predsedníčka senátu
K005477
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 80/2012
K005477
Spisová
značka:

Deň vydania: 25. apríla 2012

28K/19/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa ČKD Blansko Holding, a.s. so sídlom
Gellhornova 1, 678 18 Blansko, Česká republika, IČO 27 704 271, zastúpeného JUDr. Alexandrom
Florišom, advokátom, so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka Industria Slovakia, s. r. o. so sídlom Sady Cyrila a Metoda 20/8, 018 51 Nová
Dubnica, IČO 36 801 739, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Industria Slovakia, s. r. o. so sídlom Sady Cyrila a
Metoda 20/8, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 801 739.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku ( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 19.4.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005478
Spisová
značka:

28K/2/2011

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roman
Múdry s miestom podnikania Kpt. Jaroša 1102/39, Bánovce nad Bebravou, IČO 41 373 791, ktorého
správcom je JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, Trenčianske Teplice, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Roman Múdry s miestom podnikania Kpt. Jaroša 1102/39, Bánovce nad
Bebravou, IČO 41 373 791 sa z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 19.4.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005479
Spisová
značka:

28K/74/2011

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HEULIEZ
SLOVAKIA s.r.o. v konkurze so sídlom Johanna Vaillanta 3043/2, Trenčianske Stankovce, IČO 35 945
109, ktorého správcom je Ing. Elena Šalagová so sídlom kancelárie J. Kalinčiaka 5, Prievidza, o návrhu
správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
takto
Sekcia edičných činností
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 80/2012

Deň vydania: 25. apríla 2012

rozhodol
I. Správcovi Ing. Elene Šalagovej so sídlom kancelárie J. Kalinčiaka 5, Prievidza, sa
paušálna odmena vo výške 4 979,09 eura.

priznáva

II. Vo zvyšnej časti sa návrh správcu zamieta.
III. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila správcovi Ing. Elene Šalagovej, so sídlom kancelárie J. Kalinčiaka 5, Prievidza, časť
paušálnej odmeny vo výške 1 659,70 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na
účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 118/11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 19.4.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005480
Spisová
značka:

28K/52/2009

Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu LANDERT
Keramik, s.r.o. v konkurze so sídlom Štverník 662, Brezová pod Bradlom, IČO 35 751 851, ktorého
správcom je Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom, o
návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Správca Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, Dubnica nad
Váhom sa o d v o l á v a z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 19.4.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005481
Spisová
značka:

28K/25/2010

Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Eva
Galková, nar. 14.01.1973, bydliskom Dulov 171, ktorého správcom je Ing. Beata Krausová so sídlom
kancelárie Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Správca Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, Dubnica nad
Váhom sa o d v o l á v a z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 19.4.2012
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005482
Spisová
značka:

25K/8/2009
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OV 80/2012

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 25. apríla 2012

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
BT
TRADING, s.r.o., IČO: 36 272 272, so sídlom Staničná 16, Holíč, zapísaného
v
obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 17180/T, správcom majetku
ktorého je JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Nám. Oslobodenia 13, Senica, uznesením č.k.
25K/8/2009-586 zo dňa 23.03.2012 zrušil konkurz na majetok úpadcu: BT TRADING, s.r.o., IČO: 36
272 272, so sídlom Staničná 16, Holíč, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.04.2012.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.4.2012
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K005483
25K/12/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Delinčák, nar. 12.11.1969,
Koniarekova 5865/6, 917 02 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa- dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady
svojho podania doručeného súdu dňa 13.04.2012, a to tak, že
§
pred prvý list zoznamu majetku vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov
uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené
v prílohe č.
1 vyhlášky MS 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 (ďalej len
"vyhláška"),
§
pred prvý list zoznamu záväzkov vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov
uvedených v zozname záväzkov, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 2
vyhlášky,
§
doloží zmluvný prehľad, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy ktoré ku dňu zostavenia
zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv, pričom pred prvý
list zmluvného prehľadu vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v
prílohe č. 3 vyhlášky,
§
rovnopis návrhu spolu s prílohami, inak, súd návrh navrhovateľa odmietne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.4.2012
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K005484
25K/2/2007
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze,
Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie
Sladovnícka 13, Trnava, uznesením č.k. 25K/2/2007-1484 zo dňa 22.03.2012, povolil vstup CANADIAN
FINANCIAL LTD, so sídlom Apt 12, Level 3, 31 Charles Court, St. Luke´s Road, G´Mangia PTA 1027,
Malta do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa NOBAPAN, spol. s r.o., so sídlom Hany
Meličkovej 27, Bratislava, IČO: 36 372 081, v rozsahu pohľadávok vo výške 2.349.826,78 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2012.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.4.2012
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K005485
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K005485
25K/12/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eduard Ležovič, nar.
18.03.1952, 919 22 Majcichov 526, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie:
Nám. oslobodenia 13, P.O.BOX 93, Senica, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov,
takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Štefanovi Dostálovi, so sídlom kancelárie: Nám.
oslobodenia 13, P.O.BOX 93, Senica, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur a daň z pridanej hodnoty
vo výške 132,78 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.4.2012
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K005486
25K/12/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eduard Ležovič, nar.
18.03.1952, 919 22 Majcichov 526, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie:
Nám. oslobodenia 13, P.O.BOX 93, Senica, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi, JUDr. Štefanovi Dostálovi, so sídlom kancelárie: Nám. oslobodenia 13,
P.O.BOX 93, Senica, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vo výške 218,01 eura.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 218,01 eura evidovaného
pod pol. reg. D14b 2211 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.4.2012
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K005487
1K/21/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BOSL, s.r.o., Športová
cesta 1334, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 004 235, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák,
so sídlom kancelárie: Podzávoz 302, 022 01 Čadca, v časti o návrhu navrhovateľa: Čička, s.r.o., Antona
Bernoláka 2203, 010 01 Žilina, IČO: 36 763 705, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
I. P o t v r d z u j e prevod prihlásenej pohľadávky veriteľa: P E Z A a.s., K cintorínu
47, 011 49 Žilina - Bánová, IČO: 30 224 918, vo výške 5.904,38 € na veriteľa: Čička, s.r.o., Antona
Bernoláka 2203, 010 01 Žilina, IČO: 36 763 705.
Veriteľovi: P E Z A a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová, IČO: 30 224 918, zverejnením oznamu o
nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka tohto
konkurzného konania.
edičných činností
II. P o t v r d z u j e prevodSekcia
prihlásených
pohľadávok veriteľa: Mesto Kysucké Nové
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Nové Mesto,
IČO: 314
099, v celkovej výške 4.620,95 € na
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
veriteľa: Čička, s.r.o., Antona Bernoláka
2203,
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01
Žilina,
IČO:
36 763 705.
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
Veriteľovi: Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, Kysucké Nové Mesto, IČO: 314 099,
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti45
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I. P o t v r d z u j e aprevod
prihlásenej pohľadávky veriteľa: P E Z A a.s., K
o zmene a doplnení niektorých zákonov

cintorínu
47, 011 49 Žilina - Bánová, IČO: 30 224 918, vo výške 5.904,38 € na veriteľa: Čička, s.r.o., Antona
Bernoláka 2203, 010 01 Žilina, IČO: 36 763 705.
Konkurzy a
OV 80/2012
Deň vydania: 25. apríla 2012
Veriteľovi: P E Z A a.s., K cintorínu 47, 011
49 Žilina - Bánová, IČO: 30 224 918, zverejnením oznamu o
reštrukturalizácie
nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka tohto
konkurzného konania.
II. P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Mesto Kysucké Nové
Mesto, Námestie slobody 94, Kysucké Nové Mesto, IČO: 314 099, v celkovej výške 4.620,95 € na
veriteľa: Čička, s.r.o., Antona Bernoláka 2203, 010 01 Žilina, IČO: 36 763 705.
Veriteľovi: Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, Kysucké Nové Mesto, IČO: 314 099,
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne
postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí
byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.

Okresný súd Žilina dňa 18.4.2012
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K005488
Spisová
značka:

3K/5/2012

Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FAPILUS, spol. s r.o., so sídlom Garbiarska
2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 440 418, právne zastúpeného: FIAČAN & PARTNERS, s. r. o.,
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 861 251, v časti o odvolaní predbežného správcu,
takto
rozhodol
I. Odvoláva predbežného správcu: JUDr. Jozef Hrdina, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 2, 010
01 Žilina.
II. Ustanovuje predbežného správcu: Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom kancelárie D.
Dlabača 28, 010 01 Žilina.
III. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene predpokladať
ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom poslednú zo správ je povinný predložiť súdu do 25 dní od
doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa
mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
IV. Odvolaný predbežný správca je povinný ustanovenému predbežnému správcovi poskytnúť všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa ustanovený predbežný správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

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: 25. apríla 2012

Okresný súd Žilina dňa 18.4.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005489
Spisová
značka:

3K/20/2010

Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RLS trading, s. r. o., so
sídlom Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 426 199, správcom ktorého je: JUDr. Jozef
Hrdina, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 2, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na jeho odvolanie
z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva správcu JUDr. Jozefa Hrdinu, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 2, 010 01 Žilina.
Odvolaný správca je povinný až do ustanovenia nového správcu s odbornou starostlivosťou
vykonávať správu majetku podliehajúceho konkurzu.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť novému správcovi do 30 dní podrobnú správu o svojej
činnosti, zároveň mu bez zbytočného odkladu odovzdať správcovský spis spolu s prílohami a
poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 15.05.2012 o 09:00 hodine, ktorá sa uskutoční v zasadacej
miestnosti Okresného súdu Žilina č. 201, s nasledovným programom:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov.
Schválenie návrhu na nového správcu.
Rôzne, záver.

Prezentácia veriteľov začne o 08:45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa - originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti,
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 18.4.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005490
Spisová
značka:

3K/7/2009

Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Daniela Repkovská,
s miestom podnikania Bystrická 42, 010 09 Žilina, IČO: 33858420, takto
rozhodol
Ustanovuje správcu: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina.
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy
o priebehu
konkurzu za predchádzajúci kalendárny
Sekcia
edičných činností
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súdu12,
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pomoci
treťou
najmä o právnej pomoci, o vedení
účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu
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Konkurzy a
Deň vydania: 25. apríla 2012
reštrukturalizácie
Ustanovuje správcu: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina.
OV 80/2012

Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny
štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty úpadcu. Okrem pravidelných správ je správca súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v
úmysle uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení
účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu
ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou
zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná strana vybratá a výške
odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005491
3K/7/2009
Spisová
značka:
spis. zn. : 3K 7/2009
ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VERITEĽOV
Okresný súd Žilina

odd.: konkurzné

dňa: 19.04.2012

Predsedajúci samosudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Mária Kalašová
Úpadca:
33858420

Ing. Daniela Repkovská, s miestom podnikania Bystrická 42, 010 09 Žilina, IČO:

Schôdza sa začala o 09:00 hod.
Prítomní: podľa listiny prítomných
Miesto konania: miestnosť č. 201, Okresný súd Žilina
Program:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov.
Schválenie návrhu na nového správcu.
Rôzne, záver.

Schôdzi predsedá samosudca JUDr. Jaroslav Macek.
K bodu č. 1
Samosudca otvoril schôdzu a privítal prítomných veriteľov, poučil ich o dôvode zvolania
schôdze veriteľov, ktorým je zvolenie nového správcu, nakoľko uznesením Okresného súdu Žilina č. k.:
3K 7/2009-138 zo dňa 20.03.2012 bol z funkcie správcu odvolaný doterajší správca: JUDr. Ľuboš
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o zvolaní
schôdze veriteľov bolo zverejnené v
Redakcia
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Obchodnom vestníku č. 60/2012 zo dňa
26.03.2012;
zákonná
15-dňová lehota medzi zvolaním a
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
konaním schôdze bola teda zachovaná.
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

Samosudca poučil prítomných veriteľov
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2 zákona č. 7/2005 Z.z. (v znení účinnom do 31.12.2011, ďalej len „ZKR“) a o práve hlasovať na
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Rôzne, záver.
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Konkurzy a
Deň vydania: 25. apríla 2012
reštrukturalizácie
Samosudca otvoril schôdzu a privítal prítomných veriteľov, poučil ich o dôvode zvolania
schôdze veriteľov, ktorým je zvolenie nového správcu, nakoľko uznesením Okresného súdu Žilina č. k.:
3K 7/2009-138 zo dňa 20.03.2012 bol z funkcie správcu odvolaný doterajší správca: JUDr. Ľuboš
Racko, a to zo zdravotných dôvodov. Uznesenie o zvolaní schôdze veriteľov bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 60/2012 zo dňa 26.03.2012; zákonná 15-dňová lehota medzi zvolaním a
konaním schôdze bola teda zachovaná.
Samosudca poučil prítomných veriteľov o práve zúčastniť sa na schôdzi podľa § 35 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z.z. (v znení účinnom do 31.12.2011, ďalej len „ZKR“) a o práve hlasovať na
schôdzi veriteľov podľa § 35 ods. 3, 4 ZKR.
Na schôdzi veriteľov sú prítomní nasledujúci veritelia:
1.
2.

Slovenská konsolidačná, a.s. s počtom hlasov 713.814
ECODICO, družstvo s počtom hlasov 20.515

K bodu č. 2
Následne predsedajúci pristúpil k bodu 2. programu - hlasovaniu o návrhu na nového
správcu. Hlasovať sú oprávnení títo veritelia:
1.
2.

Slovenská konsolidačná, a.s. s počtom hlasov 713.814
ECODICO, družstvo s počtom hlasov 20.515

O návrhoch na nového správcu schôdze veriteľov sa v zmysle § 36 ods. 2 ZKR sa
hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov. Predsedajúci schôdze preto vyzval
veriteľa s najvyšším počtom hlasov, a to Slovenská konsolidačná, a.s. s počtom hlasov 713.814, aby
navrhovala osobu správcu.
1.

Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. s počtom hlasov 713.814 udáva:

Navrhujeme ustanoviť nového správcu, a to: Mgr. Michala Miha, so sídlom kancelárie Mariánske
námestie 20, Žilina.
Bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu na nového správcu.
Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov schválila návrh nového správcu, ktorým je:
Hlasovanie:
- za -734.329 hlasov
- proti - 0 hlasov
- zdržali sa: 0 hlasov
Uznesenie bolo p r i j a t é.
K bodu č. 3
Predsedajúci dal priestor veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzval
veriteľov na podanie prípadných námietok uplatnených proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich rozporu
so zákonom.
Prítomní veritelia nevznášajú námietky voči priebehu schôdze ani prijatým uzneseniam.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci poďakoval veriteľom
za účasť a schôdzu ukončil o 09:05 hod.
Sekcia edičných činností

Zápisnica skončená a podpísaná o 09:05
hod. Obchodného vestníka
Redakcia
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Deň vydania: 25. apríla 2012
Prítomní veritelia nevznášajú námietky voči
priebehu schôdze ani prijatým uzneseniam.
reštrukturalizácie
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci poďakoval veriteľom
za účasť a schôdzu ukončil o 09:05 hod.
Zápisnica skončená a podpísaná o 09:05 hod.
Samosudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Mária Kalašová
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005492
4K/10/2011
Spisová
značka:
spis. zn. : 4K 10/2011
ZÁPISNICA
ZO SCHÔDZE VERITEĽOV
Okresný súd Žilina

odd.: konkurzné

dňa: 19.4.2012

Predsedajúci samosudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ :
JUDr. Katarína Muráriková
Úpadca:

INZA, s.r.o., so sídlom Bytčianska 803, 010 03 Žilina 3, IČO: 36 005 819

Schôdza sa začala o 10:00 hod.
Prítomní: podľa listiny prítomných
Miesto konania: miestnosť č. 201, Okresný súd Žilina
Program:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov
Schválenie návrhu na nového správcu.
Rôzne, záver

Schôdzi predsedá samosudca JUDr. Jaroslav Macek
K bodu č. 1
Samosudca otvoril schôdzu a privítal prítomných veriteľov, poučil ich o dôvode zvolania
schôdze veriteľov, ktorým je zvolenie nového správcu, nakoľko uznesením Okresného súdu Žilina č. k.:
4K 10/2011-216 zo dňa 23.3.2012 bola z funkcie správcu odvolaná doterajšia správkyňa JUDr. Katarína
Kováčová, so sídlom kancelárie J. M. Hurbana 1, 010 01 Žilina. Uznesenie o zvolaní schôdze veriteľov
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 64/2012 dňa 30.3.2012; zákonná 15-dňová lehota medzi
zvolaním a konaním schôdze bola zachovaná.
Samosudca poučil prítomných veriteľov o práve zúčastniť sa na schôdzi podľa
ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 ( ďalej len „ZKR“) a o práve hlasovať na schôdzi
veriteľov podľa ustanovenia § 35 ods. 3 a 4 ZKR.
Na schôdzi veriteľov sú

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
prítomní Sídlo
nasledovaní
veritelia:slobody 12, Bratislava
redakcie: Námestie
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Samosudca otvoril schôdzu a privítal prítomných veriteľov, poučil ich o dôvode zvolania
schôdze veriteľov, ktorým je zvolenie nového správcu, nakoľko uznesením Okresného súdu Žilina č. k.:
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o zvolaní schôdze veriteľov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 64/2012 dňa 30.3.2012; zákonná 15-dňová lehota medzi
zvolaním a konaním schôdze bola zachovaná.
Konkurzy a
OV 80/2012
Deň vydania: 25. apríla 2012
reštrukturalizácie
Samosudca poučil prítomných veriteľov o práve zúčastniť sa na schôdzi podľa
ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 ( ďalej len „ZKR“) a o práve hlasovať na schôdzi
veriteľov podľa ustanovenia § 35 ods. 3 a 4 ZKR.
Na schôdzi veriteľov sú prítomní nasledovaní veritelia:
1.
PRESTAV ŽILINA s.r.o., v mene ktorého koná správca konkurznej podstaty Slovenská
správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Hurbanova 4, 010 01 Žilina, IČO: 44 088
833, zastúpený JUDr. Róbertom Dubovcom, na základe predloženého poverenia
2.
Mgr. Ladislav Perďoch, osobne
3.
Sociálna poisťovňa, zastúpená JUDr. Renátou Podluckou, na základe predloženého
poverenia
K bodu č. 2
Následne predsedajúci pristúpil k bodu 2. programu - hlasovaniu o návrhu na nového
správcu. Hlasovať sú oprávnení títo veritelia:
1. PRESTAV ŽILINA s.r.o.,
2. Mgr. Ladislav Perďoch
3. Sociálna poisťovňa
O návrhoch na nového správcu schôdze veriteľov sa v zmysle § 36 ods. 2 ZKR hlasuje postupne od
návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov. Predsedajúci schôdze preto vyzval veriteľa s najvyšším
počtom hlasov : PRESTAV ŽILINA s.r.o., aby navrhol osobu správcu.
Veriteľ PRESTAV ŽILINA s.r.o.,uvádza:
Do funkcie nového správcu navrhujem ustanoviť: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Horné
Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364,
Bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu na nového správcu.
Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov schválila návrh na nového správcu, ktorým je: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom
kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364.
Hlasovanie:
- za:
96544
hlasov
(veritelia: PRESTAV ŽILINA s.r.o., Mgr. Ladislav Perďoch, Sociálna poisťovňa)
- proti:
0
hlasov
- zdržali sa: 0
hlasov
Uznesenie bolo p r i j a t é.
K bodu č. 3
Predsedajúci dal priestor veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzval
veriteľov na podanie prípadných námietok uplatnených proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich rozporu
so zákonom.
Žiaden z veriteľov nemá pripomienky k priebehu schôdze a nevznáša námietky.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci poďakoval veriteľom
za účasť a schôdzu ukončil o 10:10 hod.
Sekcia edičných činností

Zápisnica skončená a podpísaná o 10:10
hod. Obchodného vestníka
Redakcia
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Zapisovateľ: JUDr. Katarína Muráriková
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Predsedajúci dal priestor veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzval
veriteľov na podanie prípadných námietok uplatnených proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich rozporu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
so zákonom.
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiaden z veriteľov nemá pripomienky k priebehu schôdze a nevznáša námietky.
Konkurzy a
OV 80/2012
Deň vydania: 25. apríla 2012
reštrukturalizácie
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúci poďakoval veriteľom
za účasť a schôdzu ukončil o 10:10 hod.
Zápisnica skončená a podpísaná o 10:10 hod.
Samosudca: JUDr. Jaroslav Macek
Zapisovateľ: JUDr. Katarína Muráriková
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005493
4K/10/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INZA, s.r.o., so sídlom
Bytčianska 803, 010 03 Žilina 3, IČO: 36 005 819
rozhodol
Ustanovuje do funkcie správcu: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Horné Rakovce 1447, 039
01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364.
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny
štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty úpadcu. Okrem pravidelných správ je správca súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v
úmysle uzatvoriť zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení
účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu
ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou
zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná strana vybratá a výške
odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2012
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005494
4K/2/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRVÁ STROJÁRENSKÁ
LEASINGOVÁ, a.s., so sídlom Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 423 891,
správcom ktorého je: Mgr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
1.659,70 EUR na účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 7.3.2012 a vedený pod položkou denníka D14K 14/12, pod účt. dokl. 20/03-12 a pol.
reg. 14/12, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 80/2012

Deň vydania: 25. apríla 2012

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2012
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 80/2012

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 25. apríla 2012

K005449
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 27K/18/2003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLSPOL, spol. s r.o. " v konkurze"
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 789 615
Súd zverejňuje uznesenie NS SR o rozhodnutí vo veci odvolania/dovolania:

Najvyšší súd
Slovenskej republiky

3 Obo 102/2011

UZNESENIE
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
POLSPOL, spol. s r.o. „ v konkurze“, Pátrovská 7, Banská Štiavnica, IČO : 36 030 066, o
rozdelení výťažku, na odvolanie spoločnosti D&I Consulting Limited, 29 Juliana Close, Londýn
N20TJ, č. 487734 zastúpeného : ERASMUS LEGAL, s.r.o. so sídlom Justičná 9, 811 07 Bratislava,
IČO: 36 789 615 proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 04.10.2011, č.k.
27K/18/2003-Že- 423, jednomyseľne takto
rozhodol:
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie z r u š u j e a vec v r a c i a
Krajskému súdu v Banskej Bystrici na ďalšie konanie.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

V Bratislave 4. apríla 2012

Mgr. Ľubomíra Kúdelová, v.r.
predsedníčka senátu

K005450
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 39K/119/05-Kl
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Ján Wagner - EURODOPRAVA " v
konkurze"

33 575 941

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 80/2012

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 25. apríla 2012

Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

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

Úpadca : Ján Wagner - EURODOPRAVA „ v konkurze“, ul. Izabely Textorisovej 1/21, Martin
č.k. : 39K/119/2005-Kl
Správkyňa konkurznej podstaty : JUDr. Tatiana Šumichrastová, Jesenského 29, Martin

Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správkyňa konkurznej podstaty
predložila súdu upravenú konečnú správu podľa pokynov konkurzného sudcu o speňažení majetku
z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu ( ďalej len správu ) zo dňa 30.3.2012, doručenú
súdu 5.4.2012.

Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 9. mája 2012. Konkurzní
veritelia a úpadca sú oprávnení podať námietky proti správe do 15 dní od jej vyvesenia na úradnej
tabuli na konkurzný súd.

V Banskej Bystrici, dňa 23. apríla 2012

JUDr. Miroslav Klátik
sudca

Za správnosť vyhotovenia : Vanda Debnáriková

Sekcia edičných činností
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