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K004821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Szmek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské pole 324, 925 41 Kráľov Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.6.197
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2012 S 1263
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu Branislav Szmek, nar. 17.6.1971,
Slovenské pole 324, 925 41 Kráľov Brod, zvoláva podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú
schôdzu veriteľov na deň 30.4.2013 o 9:30 hod. do sídla správcu v Skalici, Námestie slobody 2, s
týmto programom:
1. Otvorenie
2 Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3.Správa o zistenom a spísanom majetku
4. Informácia o zistených a popretých pohľadávkach
5. Voľba zástupcu veriteľov
6. Rozhodovanie o výmene správcu
7. Rôzne a záver
JUDr. Václav Sosna

K004822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A.B.A.spol.s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Rázusa 29, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 611 095
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K/63/2011S1484
Spisová značka súdneho spisu:
1K/63/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA
V súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) a záväzného pokynu
veriteľského výboru zo dňa 22.02.2013 a 28.02.2013, ako správca oznamujem dražbu majetku
úpadcu: A.B.A. spol.s.r.o., „. v konkurze“ , so sídlom M.Rázusa 29, 984 01 Lučenec, IČO: 31 611 095
(ďalej „úpadca“), patriaceho do oddelenej podstaty.( č.k. 1K/63/2011)

Sekcia edičných činností
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Nehnuteľný majetok úpadcu bol zverejnený v Obchodnom Vestníku č. 90/2012 dňa
11.05.2012.Predmetom dražby sú nehnuteľnosti úpadcu vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na
liste vlastníctva LV č. 90,
nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obec Lovinobaňa, katastrálne
územie Uderiná, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1, liste vlastníctva LV č. 739,
nachádzajúce
sa v okrese Lučenec, obec Ružiná, katastrálne územie Ružiná, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1.
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu
Komenského 18, 984 01 Lučenec, po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel č.
0915875198. Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti na LV č. 90 spoločne ako celok, ako sú uvedené
na predmetnom liste vlastníctva.
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Zuzana Šimová, správca, so sídlom Komenského 18, 984
01, IČO: 42192048 zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1484/2010.
Miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Alžbeta Kondrlíková, so sídlom SNP 707/1, 990 01
Veľký Krtíš
Dátum a čas otvorenia dražby: 08.04.2013, o 9.00hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3 €, /osoba
Opakovanie dražby: opakovaná dražba( 3.kolo)
Označenie predmetu dražby č. 1
Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na liste vlastníctva LV č. 90, parcely registra
„ E“,
nachádzajúce sa v okrese Lučenec, obec Lovinobaňa, katastrálne územie Uderiná, vo
vlastníctve úpadcu v podiele 1/1.
1. /

Orná pôda o výmere 1705 m2 na parcele č. 218

2./

Orná pôda o výmere- 228 m2 na parcele č. 333

3./

Orná pôda o výmere 235 m2 na parcele č. 545/2

4./ Trvalý trávnatý porast o výmere 87 m2 na parcele č.
584/4
5./ Trvalý trávnatý porast o výmere 552 m2 na parcele č.
759/1
6./ Trvalý trávnatý porast o výmere 169 m2 na parcele č.
759/3
7./ Orná pôda o výmere 50 m2 na parcele č. 337/1
8./ Orná pôda o výmere 43 m2 na parcele č. 337/2
9./ Trvalý trávnatý porast o výmere 1344 m2 na parcele č.
759/201
10./ Trvalý trávnatý porast o výmere 300 m2 na parcele č.
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759/202
11./ Orná pôda o výmere 457 m2 na parcele č. 508
12./ Trvalý trávnatý porast o výmere 326 m2 na parcele č.
545/1
13./ Trvalý trávnatý porast o výmere 303 na parcele č 703/1
14./ Trvalý trávnatý porast o výmere 657 m2 na parcele č.
703/2
15./ Orná pôda o výmere 3366 m2 na parcele č. 842

16../ Orná pôda o výmere 1560 m2 na parcele č. 1200/1
Opis predmetu dražby a jeho stavu:
Pozemky p.č. 333 a 337/1 sa nachádzajú v zastavanom území obce Lovinobaňa, miestna časť
Uderiná. Ostatné hodnotené pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce. Pozemky p.č.
703/1, 703/2, 759/1,759/3, 759/201 a 759/202 sú lokalizované na rovine t.j. na nive v povodí
Krivánskeho potoka. Ostatné pozemky sú na menšom až strednom svahu s rôznou expozíciou.
Prístupné sú väčšinou len na poľnej nespevnenej ceste.
Súpisová hodnota majetku: 2 571,- EUR
Najnižšie podanie: 1 285,50,- EUR
Minimálne prihodenie: 100,- EUR
Dražobná zábezpeka: 257,10 ,- EUR
Označenie predmetu dražby:č. 2
Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 739 ,štát SR, okres: Lučenec, obec: Ružiná , katastrálne
územie: Ružiná.
Stavba na parcele číslo 921/89 , poľnohospodárska budova- dielňa .
Opis predmetu dražby a jeho stavu:
Dražená stavba sa nachádza v areáli bývalej firme A.B.A. spol.s.r.o. Lučenec v katastrálnom území
Ružiná. V mieste nie sú vybudované všetky inžinierske siete, len miestne zdroje okrem elektriky. Areál
sa nachádza vedľa regionálnej cesty po ľavej strane smer Divín, mimo zastavaného územia obce
Ružiná značne vzdialený od súvislej zástavby v obci. Stavba je v súčasnej dobe nevyužívaná a neslúži
svojmu účelu pre poľnohospodársku výrobu pre chov poľnohospodárskych zvierat ako aj pre
skladovanie a úpravu poľnohospodárskych produktov.
Súpisová hodnota majetku ,stavba na parcele č. 921/89 -

6 116,22-,EUR

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

3

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 57/2013

Deň vydania: 21. marca 2013

Najnižšie podanie: 3058,11 ,- EUR
Minimálne prihodenie: 100,- EUR
Dražobná zábezpeka: 611,62 ,- EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku na účet správcu vedený v konkurznej veci
č.účtu: 5026095645/0900 , 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: ZÁBEZPEKA, meno
a priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet
najneskôr dňa 07.04.2013 , deň pred konaním dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť
platobnou kartou, šekom alebo v hotovosti.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu správcu vedený v konkurznej
veci č. účtu: : 5026095645/0900 , vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., alebo originál potvrdenia
banky o vklade sumy vo výške dražobnej zábezpeky na účet správcu vedený v konkurznej veci č. účtu:
: 5026095645/0900 , vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený
účet, a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná
zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej dražbou:
Vydražiteľ je povinný doplatiť cenu dosiahnutú vydražením na účet správcu vedený v konkurznej veci
č. účtu: : 5026095645/0900 , 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: DOPLATOK,
meno a priezvisko, resp. obchodné meno, do 5 dní od skončenia dražby.
Dátum a čas obhliadky predmetu dražby:
Obhliadku predmetov dražby je možné vykonať dňa 25.03.2013 o 10:00 hod. a 03.04.2013 o 10:00
hod. Vykonanie obhliadky je nutné dohodnúť so správcom na tel. č. 0915875198 najneskôr v deň
predchádzajúci dňu obhliadky.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke
právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Správca mu odovzdá predmet dražby a
listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí. Správca s ním spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady spojené s
prevodom draženého majetku znáša vydražiteľ. Po pripísaní doplatku 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.
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č.
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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 obchodného registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden 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 1K/63/2011, e) čestné vyhlásenie, že
nie je osobou vylúčenou z dražby.
OV 57/2013

Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Alžbeta Kondrlíková, notárka, so sídlom SNP 707/1, 990 01 Veľký Krtíš.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z.:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia 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
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
(§23 zákona).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník
,vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
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.
V Lučenci, 15.03.2013
JUDr. Zuzana Šimová, správca

K004823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOM NÁBYTOK, s.r.o. " v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 321 279
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2012 S1484
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Sekcia edičných činností
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Správca úpadcu TOM NÁBYTOK, s.r.o. „ v likvidácii“, so sídlom Zvolenská cesta 173, 974 05
Banská Bystrica , IČO:44 321 279 ,oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Komenského 18, 984 01 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 hod do
15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0915 875 198 .
JUDr. Zuzana Šimová, správca

K004824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOM NÁBYTOK, s.r.o. " v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 321 279
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2012 S1484
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu:
TOM NÁBYTOK, s.r.o. „ v likvidácii“, so sídlom Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica ,
IČO:44 321 279 / ďalej len úpadca /, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej
Bystrici, sp.zn.: 2K/65/2012, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcy trustees of the bankrupt TOM NÁBYTOK, s.r.o. „ v likvidácii“, so sídlom Zvolenská
cesta 173, 974 05 Banská Bystrica , IČO:44 321 279 / hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our
duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
2K/65/2012 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
13.03.2013 .Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 13-th of March 2013. The
bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu
sú povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v
jednom rovnopise na Okresný súd v Banskej Bystrici , Skuteckého 28, 975 59,Banská
Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.: 2K/65/2012 a v jednom rovnopise na adresu správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, Komenského 18, 984 01 Lučenec, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška
sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky

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: 21. marca 2013
reštrukturalizácie
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v
jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
OV 57/2013

According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „
the BRA“ / the creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in the District Court Banská
Bystrica/ Okresný súd Banská Bystrica /, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak
Republic, to the No. 2K/65/2012 and in one copy to the truste to the adress: JUDr. Zuzana
Šimová , Komenského 18,984 01 Lučenec, Slovenská republika. Each claim must be registred
separately. The registration has to provide information about the name, surname and the
adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found
on the webside www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form
the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities
also fill in the registration form which has to provide information about the object to which
security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In
case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic
representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor
registers more than one claim, a summarization of the registrations has to be added to the
registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value
of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na
predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad
/ viac pohľadávok / , alebo znalecký posudok / nepeňažné pohľadávky , sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the
required registration form or will not be signed or dated or a summary will not be added / more
claims / or an expert opinion / non- financial claim will not be considered as claims in the
bankruptcy. Non registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste
of the Court do not have a duty to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the
incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of
the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov
úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious
from the business documentation of the bankrupt.
V Lučenci dňa 15.03.2013

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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OV 57/2013

Deň vydania: 21. marca 2013

JUDr. Zuzana Šimová, správca
JUDr. Zuzana Šimová, truste of the bankrupt

K004825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Rybničné hospodárstvo Svätý Pavol
s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Pavol 20, 945 04 Komárno- Nová Stráž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 543 861
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
J. Simora 5, 940 61 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/66/2012-S1233
Spisová značka súdneho spisu:
32K/66/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom J. Simora 5, 94061 Nové Zámky, správca úpadcu Rybničné
hospodárstvo Svätý Pavol s.r.o. v konkurze, zverejňuje súpis majetku úpadcu- súpis majetku
oddelenej podstaty:
nehnuteľnosť- nehnuteľný majetok zapísaný na liste vlastníctva číslo 1545, pre katastrálne územie
Mužla, obec Mužla, okres Nové Zámky- vodohospodárska stavba bez súpisného čísla, postavená na
pozemku s parcelným číslom 943/1 a vodohospodárska stavba bez súpisného čísla, postavená na
pozemku s parcelným číslom 943/3 -hrádza, kaďovisko, výlovisko a retenčný priestor.
Súpisová hodnota majetku: 522.000,- eur podľa znaleckého posudku číslo 90/2010, vypracovaného
Ing. Jánom Pojezdalom, Košice
Oddelený veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 81000 Bratislava, IČO: 17321123

K004826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Zajacová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 463/30, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 794 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 3/2013 S1367
Spisová značka súdneho spisu:
2K 3/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Háberová, konkurzný správca úpadcu: Miroslava Zajacová, nar. 23.11.1972, bytom Štúrova
463/30, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 34794182, zastúpená JUDr. Luciou Filipkovou,
advokátkou AK so sídlom Sládkovičova 26, 974 05 Banská Bystrica v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici č. k. 2K 3/2013, týmto oznamuje číslo bankového účtu veriteľom,
ktorí budú podľa § 32 ods. 7 ZKR platiť kauciu v sume 350 EUR, za účelom účinnosti popretia
pohľadávky. Suma musí byť pripísaná na čísle účtu: 10041412/0200 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilným symbolom, len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
Prípadné ďalšie informácie, telefonicky na t. č. 0905541081.

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

K004827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUNACO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 609 082
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2012 S1153
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby
Slovensko s.r.o., IČO: 31 341 438, Vajnorská 98, Bratislava, Slovenská republika, prihláška č. 1,
celková zabezpečená suma 1 821,07 €
Pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 543
Súpisová zložka
Škoda Fabia, 1,9 TDI, 77 kW, N1, farba červená, rok výroby: 2007, stav tachometra 258 511 km

Súpisová hodnota
5 000,00 €

V Lučenci dňa 11.03.2013
Ing. Ladislav Kokavec, správca

K004828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GRIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 696 722
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomíra Tichá
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2012 S1245
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ľubomíra Tichá, správca úpadcu GRIT, s.r.o., so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO:
36 696 722,, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 Zák. č.7/2005 Z.z. zvoláva I. schôdzu
veriteľov na deň 03. mája 2013 (piatok) so začiatkom o 10.00 hod. v hoteli ALI BABA, Námestie
Slobody 51, Humenné v salóniku na 1. poschodí. Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezentácia
Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Voľba veriteľského výboru
Rôzne
Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 21. marca 2013

Ing. Ľubomíra Tichá, správca

K004829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOHEMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Justičná 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 704 794
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K 37/2011 S907
Spisová značka súdneho spisu:
2K 37/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z neúspešnej dražby
miesto dražby : kancelária správcu, Hlavná 13, Prešov
dňa : 15.3.2013 o 9.00 hod.
Predmet dražby :
Predmetom dražby je majetok úpadcu zapísaný do podstaty ako
a) nehnuteľnosti
súp. pol.č.3 - parc. 14445/4 CKN
súp. pol. č. 4 - parc. 14445/7 CKN
súp. pol. č. 5 - parc. 14445/8 CKN
súp. pol. č. 6 - parc. 14445/9 CKN
súp. pol. č. 7 - parc. 14445/11 CKN
súp. pol.č. 8 - parc. 14445/12 CKN
súp. pol. č. 9 - parc. 14445/13 CKN
zapísané na LV č. 12886 k.ú. Prešov, Obec Prešov v podiele 1/2
súp. pol. 10 - nebyt. priestor č. 4-2 v dome s.č. 7079, LV č. 13157 v podiele 1/1 a
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach – podiel 2083/3569
b) technické zariadenie – súčasť nehnuteľnosti, zapísané do podstaty ako súp. pol. č. 169 – 171 a
zverejnené v OV č. 65/2012 dňa 2.4.2012 v podiele 1/1
c) hnuteľné veci
súp.
pol.
17-19,
27,
29,31,36,37,39,45,46,54,56,67,69,70,74-76,79,82,84,88,89,91-97,100117,124-129,134 ako súbor č. 6, zverejnený v OV č. 58/2012 dňa 22.3.2013 , v súpisovej hodnote
6.055,35 €
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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súp. pol. 136 – 10 ks, 137, 142, 145-148, 152,153,155,158-162, 167 ako súbor 1, zverejnený v OV č.
59/2012 dňa 23.3.2012, v súpisovej hodnote 438,84 €
súp. pol. 180-198, 200,201,208,209,213,214,218-222, 224, ako súbor č. 2, zverejnený v OV č. 66/2012
dňa 3.4.2012, v súpisovej hodnote 2.848,42 €
súp. pol. 225, 232,234,235,237,240-246 ako súbor č. 3, zverejnený v OV č. 66/2012 dňa 3.4.2012, v
súpisovej hodnote 5.029,72 €
súp. pol. 174, 176 ako súbor č. 4, zverejnený v OV č. 65/2012 dňa 65/2012, v súpisovej hodnote
9.058,85 €
súp. pol. 247 – 1 ks, 248-251, 253-272, 274-277, 280, 283-286, 288, 290, 296, 297 ako súbor č. 5,
zapísaný v OV č. 71/2012 dňa 12.4.2012, v súpisovej hodnote 291,60 €
súp. pol. 298a, 300a, 301,302,305,307-310, 312-314, 318-320, 322, 325-327, 331-343 ako súbor č. 7,
zapísaný v OV č. 101/2012 dňa 25.5.2012, v súpisovej hodnote 184,50 €
súp. pol. 344 – 346, 348 -376, 378-384, 386-11 ks, 391, 394-52 ks ako súbor č. 8, zapísaný v OV č.
101/2012 dňa 28.5.2012, v súpisovej hodnote 578,46 €
súp. pol. 398 ako súbor č. 9, zapísaný v OV č. 101/2012 dňa 28.5.2012, v súpisovej hodnote 99,- €
súp. pol. 399, 400, 403-406, 410, 414, 415, 417-431, 435, 437-461, 464-470, 473, 477, 480 ako súbor
č. 10, zapísaný v OV č. 101/2012 dňa 28.5.2012, v súpisovej hodnote 660,35 €
súp. pol. 494 – 506, zapísaný v OV č. 1/2013 dňa 2.1.2013, v súpisovej hodnote 533,50 €
ktoré sú uskladnené v priestoroch úpadcu
Dražba bola oznámená v OV č. 18/2013 dňa 25.1.2013 a v Notárskom centrálnom registri dražieb dňa
4.2.2013– N 95/2013.
Dražobník a licitátor : JUDr. Jozef Tarabčák, Hlavná 13, Prešov, správca úpadcu BOHEMA s.r.o.,
Justičná 13, 080 01 Prešov
Dosiahnutá cena : neúspešná dražba z dôvodu, že dražby sa nezúčastnil žiadny účastník dražby

K004830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOHEMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Justičná 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 704 794
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K 37/2011 S907
Spisová značka súdneho spisu:
2K 37/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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JUDr. Jozef Tarabčák, správca so sídlom Hlavná 13, 080 01 Prešov, správca úpadcu BOHEMA s.r.o.,
Justičná 13, Prešov, IČO : 31 704 794 vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
uznesenia OS Prešov z 18.1.2013, č.k. 2K 37/2011-241 a Sociálnej poisťovne zo dňa 31.1.2013, v
zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, II. kolo verejnej
dražby
Označenie dražobníka : JUDr. Jozef Tarabčák, Hlavná 13, Prešov, správca úpadcu BOHEMA s.r.o.,
Justičná 13, 080 01 Prešov
Navrhovateľ dražby : JUDr. Jozef Tarabčák, Hlavná 13, Prešov, správca úpadcu BOHEMA s.r.o.,
Justičná 13, 080 01 Prešov
Osvedčujúci notár : JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, Prešov
Miesto konania dražby : sídlo správcu : Hlavná 13, Prešov
Dátum a čas konania dražby :29.4.2013 o 9.00 hod.
Označenie dražby : druhá dražba
Predmet dražby a jej popis :
Predmetom dražby je majetok úpadcu zapísaný do podstaty ako
a) nehnuteľnosti
súp. pol.č.3 - parc. 14445/4 CKN
súp. pol. č. 4 - parc. 14445/7 CKN
súp. pol. č. 5 - parc. 14445/8 CKN
súp. pol. č. 6 - parc. 14445/9 CKN
súp. pol. č. 7 - parc. 14445/11 CKN
súp. pol.č. 8 - parc. 14445/12 CKN
súp. pol. č. 9 - parc. 14445/13 CKN
zapísané na LV č. 12886 k.ú. Prešov, Obec Prešov v podiele 1/2
súp. pol. 10 - nebyt. priestor č. 4-2 v dome s.č. 7079, LV č. 13157 v podiele 1/1 a
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach – podiel 2083/3569
b) technické zariadenie – súčasť nehnuteľnosti, zapísané do podstaty ako súp. pol. č. 169 – 171 a
zverejnené v OV č. 65/2012 dňa 2.4.2012 v podiele 1/1
c) hnuteľné veci
súp.
pol.
17-19,
25,
27,
29,31,35-37,39,43,45,46,54,56,67,69,70,74-76,79,82,84,88,89,
91-97,100-117,123-129,134 ako súbor č. 6, zverejnený v OV č. 58/2012 dňa 22.3.2013 , v súpisovej
hodnote 6.613,15 €

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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súp. pol. 136 – 10 ks, 137-3 ks, 142, 145-148, 152,153,155,158-162, 167 ako súbor 1, zverejnený v
OV č. 59/2012 dňa 23.3.2012, v súpisovej hodnote 438,84 €
súp. pol. 180-198, 200,201,208,209,213,214,218-222, 224, ako súbor č. 2, zverejnený v OV č. 66/2012
dňa 3.4.2012, v súpisovej hodnote 2.848,42 €
súp. pol. 225, 232,234,235,237,240-246 ako súbor č. 3, zverejnený v OV č. 66/2012 dňa 3.4.2012, v
súpisovej hodnote 5.029,72 €
súp. pol. 174, 176 ako súbor č. 4, zverejnený v OV č. 65/2012 dňa 65/2012, v súpisovej hodnote
9.058,85 €
súp. pol. 247 – 1 ks, 248-251, 253-272, 274-277, 280, 283-286, 288, 290, 296, 297 ako súbor č. 5,
zapísaný v OV č. 71/2012 dňa 12.4.2012, v súpisovej hodnote 291,60 €
súp. pol. 298a, 300a, 301,302,305,307-310, 312-314, 318-320, 322, 325-327, 331-343 ako súbor č. 7,
zapísaný v OV č. 101/2012 dňa 25.5.2012, v súpisovej hodnote 184,50 €
súp. pol. 344 – 346, 348 -376, 378-383, 384 – 87 ks, 386-11 ks, 391, 394-52 ks ako súbor č. 8,
zapísaný v OV č. 101/2012 dňa 28.5.2012, v súpisovej hodnote 578,46 €
súp. pol. 398 ako súbor č. 9, zapísaný v OV č. 101/2012 dňa 28.5.2012, v súpisovej hodnote 99,- €
súp. pol. 399, 400, 403-406, 410, 414, 415, 417-431, 435, 437-461, 464-473, 477, 480 ako súbor č. 10,
zapísaný v OV č. 101/2012 dňa 28.5.2012, v súpisovej hodnote 656,12 €
súp. pol. 494 – 506, zapísaný v OV č. 1/2013 dňa 2.1.2013, v súpisovej hodnote 433,50 €
ktoré sú uskladnené v priestoroch úpadcu
Spolu predstavujú hnuteľné veci súpisovú hodnotu 26.232,16 €.
Opis predmetu dražby
a) Nehnuteľnosti predstavujú nebytový priestor č. 4-2 v prevádzkovom objekte súp. č. 7079
k.ú. Prešov, pôvodne obchodné centrum, ktoré je postavené na parc. 14445/4 na ul. Justičnej č. 13,
na Sídlisku Sekčov, vzdialený od centra mesta Prešov cca 3 km. Objekt je prístupný z
asfaltovej komunikácie s možnosťou parkovania na parkovacích verejných plochách – parkovisku
pred objektom. Objekt bol postavený v r. 1990 na rovinatom pozemku. Objekt je napojený
na inžinierske siete VN, vodovod, kanalizáciu a plynovod. Objekt je v súčasnosti odpojený
od elektrickej energie a plynu, pričom má vybudovanú vlastnú kotolňu, ktorá je zapísaná v
súpise podstát ako súp. pol. 169-171. Nehnuteľnosti sa speňažujú v stave, v akom sa v
súčasnosti nachádzajú. Nebytový priestor sa člení na prevádzkové priestory, kancelárske, skladové
priestory a príslušenstvo. Nachádza sa na 2.N.P. so samostatným vstupom v časti „C“. Pred
vyhlásením konkurzu bol využívaný ako krajčírska dielňa so skladovými priestormi, žehliarňou
a kompletným sociálnym zariadením . Nebytový priestor a spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a zariadeniach je zapísaný na LV č. 13157 a pozemky, na ktorom je postavený,
sú zapísané na LV č. 12886 k.ú. Prešov. Spoluvlastnícky podiel úpadcu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach predstavuje 2083/3569 a na pozemkoch 1/2. Pozemky predstavujú priľahlé
pozemky k stavbe a pozemky zastavané.
b) technické zariadenie predstavuje kotolňu – súp. pol. 169 – 171, ktoré boli ocenené
odborným vyjadrením č. 02/2012 znalca Ing. V. Lecha na 569,95 €.
c) Hnuteľné veci predstavujú zapísané súpisové položky do všeobecnej podstaty úpadcu a predstavujú
veci, ktoré boli potrebné pre výkon podnikateľskej činnosti úpadcu a sú uvedené v súpise,
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veci, ktoré boli potrebné pre výkon podnikateľskej činnosti úpadcu a sú uvedené v súpise,
zverejnenom v uvedených OV. Speňažujú sa veci, ktoré v doterajšom priebehu ostali nespeňažené.
OV 57/2013

Práva a záväzky viaznúce na predmet dražby
Na predmete dražby
a) Nehnuteľnosti viazne záložné právo, zriadené zmluvou o zriadení záložného práva č. 310529
pre Ľudovú banku a.s. - v súčasnosti Volksbank a.s., ktorej vklad bol povolený pod č. V
424/2007. Záložný veriteľ nie je účastníkom konkurzného konania, pretože nemá proti úpadcovi
priamu pohľadávku. Podľa § 93 ods. 2 ZKR správca uzavrel so záložným veriteľom dohodu, podľa
ktorej zanikne speňažením nehnuteľnosti záložné právo a preto sa nehnuteľnosť prevádza
nezaťažená záložným právom záložného veriteľa Volksbank a.s. Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom
dražby, sú zapísané do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa pohľadávok pod č. 190 – 195
konečného zoznamu – SR – Daňový úrad Prešov, ktorého zabezpečovacie právo správca poprel a
veriteľ podal žalobu o určenie zabezpečovacieho práva. Konanie je vedené na OS Prešov pod č. 1 Cb
12/2012. Rozsudkom bola žaloba zamietnutá, avšak rozsudok nie je zatiaľ právoplatný. Podľa § 93
ods. 2, prvá veta ZKR, speňažením majetku, ktorý tvorí oddelenú podstatu, zanikajú všetky
zabezpečovacie práva.
Na LV č. 13157 k.ú. Prešov k.ú. Prešov sú zapísané v časti
poznámky
·

oznámenie Volksbank Slovensko, a.s. Bratislava o začatí výkonu zál. práva
dobrovoľnou dražbou na nebyt. priestor č. 2 na I. posch., vchod č. 13, s.č. 7079-P 2
406/2010

·

oznámenie VM Auction s.r.o. Košice o dobrovoľnej dražbe na podiel vlastníka pod B
2-P 2 828/2010

·

V 424/2007 – Zmluva o záložnom práve č. 310529 pre Ľudová banka, a.s. Vysoká 9,
810 00 Bratislava /17321123/ na zariad.služieb č. 2 na I. posch., vchod 13—čs 7079 a
podiel 2083/3569 na spoločných častiach a zariadeniach domu,

·

rozhodnutie Mesta Prešov č. 160932/2009 o zriadení záložného práva na nebytový
priestor č. 2 na I. Posch., vchod č. 13, s.č. 7079-P 1 795/2009

·

rozhodnutie DÚ Prešov II, č. 924/340/44247/10 o zriadení zál. práva na nebyt. priestor
č. 2 na I. Posch., vchod č. 13, sč 7079-Z 3727/2010,oznámenie o nadobudnutí
právoplatnosti - Z-4213/10

·

Z-3483/10 – Rozhodnutie Mesta Prešov č. 160932/2010 na zriadenie záložného práva
na nebytový priestor č. 2 na 1. posch., vchod 13,

·

Daňový úrad Prešov II – Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.j.
924/340/16118/2011/Mar na nebyt. priestor č. 2 na 1. p., vchod 13, s.č. 7079 –
Z-2014/11, právoplatnosť Z-2327/11

·

Rozhodnutie Mesta Prešov o zabezpečení daň. nedoplatku zriadením záložného
práva č.k. 160932/2011 na nebyt. priestor č. 2 na 1. posch., vchod 13, s.č. 7079 na
parc. CKN 14445/4 - Z-4284/11

ťarchy

Na LV č. 12886 k.ú. Prešov sú zapísané v časti
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poznámky
·

oznámenie Volksbank Slovensko, a.s. Bratislava o začatí výkonu zál. práva
dobrovoľnou dražbou na podiel vlastníka pod B2 v 1/2 P 2 406/2010

·

oznámenie VM Auction s.r.o. Košice o dobrovoľnej dražbe na podiel vlastníka pod B 2
– P 2 828/2010

·

V 424/2007 – Zmluva o záložnom práve č. 310529 pre Ľudová banka a.s., Vysoká 9,
810 00 Bratislava /17321123/ na parc. KN 14445/4, 14445/7, 14445/8, 14445/9,
14445/11, 14445/12, 14445/13 v podiele 1/2 vlastníka pod B2

·

rozhodnutie DÚ Prešov II, č. 924/340/44247/10 o zriadení zál. práva na podiel
vlastníka pod B2 v 1/2- Z 3727/2010, oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti –
Z-4132/10

·

Daňový úrad Prešov II – Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.j.
924/340/16123/2011/Mar na podiel pod B2 v podiele 1/2 – Z-2015/11, právoplatnosť Z-2327/11

ťarchy

b) na technickom zariadení – súp. pol. 169 – 171 – viaznu ťarchy a práva tretích osôb tak, ako
sú uvedené pod a), nakoľko tvoria súčasť nehnuteľnosti
c) na hnuteľných veciach neviaznu žiadne práva a záväzky, ani ťarchy v prospech tretích osôb.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby :
Hodnota nehnuteľného majetku bola stanovená znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu, č.
087/2011 znalca Ing. J. Kupčeka, ev. č. znalca 911925 vo výške 421.315,66 € a hodnota technického
zariadenia odborným vyjadrením č. 02/2012 znalca Ing. V. Lecha vo výške 569,95 €.
Hodnota hnuteľných vecí bola stanovená správcom.
Najnižšie podanie :
a) u nehnuteľnosti vo výške 50 % z hodnoty stanovenej v znaleckom posudku : 210.657,83 €
b) technické zariadenie vo výške 50 % z hodnoty podľa odb. vyjadrenia
c) u hnuteľných vecí vo výške 50 % z hodnoty stanovenej správcom

284,97 €
6.558,04 €

spolu : 217.500,84 €
zaokr. 217.501,- €
Najnižšie podanie : 217.501,- €
Minimálne prihodenie : 1.000,- €
Dražobná zábezpeka :
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a) výška : 49.790,- €
b) spôsob zloženia : účet úpadcu vedený v OTP Banka a.s., č.ú. 11231496/5200
c) lehota na zloženie : začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a končí v
deň 26.4.2013 do 15.00 hod. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Doklady preukazujúce zloženie zábezpeky :
1. originál výpisu z účtu, preukazujúci odpísanie fin. prostriedkov z účtu dražiteľa na účet
dražobníka, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr deň pred
konaním dražby
2. originál peňažným ústavom potvrdeného dokladu o vložení sumy vo výške dražobnej
zábezpeky na účet dražobníka, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu
najneskôr deň pred konaním dražby
3. príjmový doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky do pokladne dražobníka najneskôr
dňa 26.4.2013 do 15.00 hod.
Vrátenie dražobnej zábezpeky
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku na účet, z ktorého bola poukázaná, resp. na účet, ktorý
písomne oznámi účastník.
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu
spôsobom, ako v prípade pri skončení dražby.
Dražobnú zábezpeku, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, alebo ktorá
bola zložená v hotovosti do dňa konania dražby, bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet
neúspešného účastníka dražby bez zbytočného odkladu.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.
Dražobná zábezpeka sa započíta vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť
ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia
dražby v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.ú
11231496/5200, vedenom v OTP Banka a.s., pob. Prešov
Spôsob úhrady ceny :
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej
zábezpeky, na bankový účet úpadcu vedený v OTP Banka a.s. č.ú. 11231496/5200 alebo do pokladne
dražobníka tak, aby bola na účet pripísaná do 15 kalendárnych dní od skončenia dražby. Cenu
dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou alebo šekom je
neprípustná.
Obhliadka predmetu dražby : 1. obhliadka dňa 17.4.2013 o 14.00 hod.
2. obhliadka dňa 23.4.2013 o 14.00 hod.
Miesto obhliadky : Justičná 13, Prešov
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Organizačné opatrenia dražby :
Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné.
Vstupné je 3,50 € na osobu. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred začiatkom
dražby.
Účastníci dražby môžu byť iba osoby splňajúce zákonné podmienky podľa § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách, ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
a) doklad totožnosti
b) doklad o zložení zábezpeky
c) čestné prehlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
d) ak ide o právnickú osobu – úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého vyplýva, kto
je oprávnený konať v jej mene, nie starší ako jeden mesiac, ak ide o fyzickú osobu –
podnikateľa, výpis zo ŽR, nie starší ako jeden mesiac
e) v prípade zastúpenia splnomocnencom, špeciálne splnomocnenie s úradne overeným
podpisom zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať
v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe
f) číslo účtu dražiteľa pre prípad neúspešnosti v dražbe na vrátenie zloženej zábezpeky
Po splnení uvedených podmienok sa účastník dražby zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu
pridelené dražobné číslo. Dražobná zábezpeka sa započítava do najvyššieho podania vydražiteľa.
Účastníkom dražby, ktorí sa nestali vydražiteľmi, vráti správca dražobnú zábezpeku bankovým
prevodom do 5 pracovných dní od skončenia dražby, resp. oznámenia č. účtu na vrátenie dražobnej
zábezpeky.
Vydražiteľ je svojim podaním viazaný.
Priebeh dražby sa osvedčuje notárskou zápisnicou.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby :
Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v lehote splatnosti, prechádza na neho vlastnícke
právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu, ak bola cena uhradená do 15 dní od
skončenia dražby. Dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri
záznamom. Hnuteľné veci odovzdá dražobník vydražiteľovi.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi :
Správca odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej vydražením dve vyhotovenia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice z dražby, spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu dražby – potvrdenie o
vydražení - a odovzdá mu aj všetky dostupné doklady vzťahujúce sa na predmet dražby. Dražobník po
zaplatení predmetu dražby zašle správe katastra jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení.
Zmarenie dražby :
Neuhradenie ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom po udelení príklepu sa považuje za
zmarenie dražby vydražiteľom. Dražobná zábezpeka zložená takýmto dražiteľom sa použije na úhradu
nákladov zmarenej dražby (opakovaná dražba) a čiastka rovnajúca sa 10 % z dražobnej zábezpeky
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nákladov zmarenej dražby (opakovaná dražba) a čiastka rovnajúca sa 10 % z dražobnej zábezpeky
prepadá v prospech podstaty ako zmluvná pokuta.
OV 57/2013

Oznámenie o zmarení dražby zverení bez zbytočného odkladu v Obchodnom vestníku.
V prípade, že sa na dražbe nezúčastní žiadny záujemca alebo nedôjde k vydraženiu ani po znížení
vyvolávacej ceny, alebo ak došlo k zmareniu dražby nezaplatením ceny vydražiteľom, uskutoční sa
opakovaná dražba, pri ktorej bude znížená vyvolávacia cena o 50 %.
Poučenie (podľa § 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách) :
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze a
reštrukturálizácii, 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 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.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľnosti začatie súdneho konania.
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
5. 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.

K004831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/3/2011 S 1369
Spisová značka súdneho spisu:
28K/3/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 22 : peňažná
hotovosť vo výške 88,85 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu od
zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ.Štúra 1/1, 957 01
Bánovce nad Bebravou za odobie 02/2013. Deň zápisu 18.03.2013.
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Deň vydania: 21. marca 2013

K004832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INICIATIVY SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 47, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 799 382
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 3K/51/2012 S1584
Spisová značka súdneho spisu:
3K/51/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty úpadcu INICIATIVY SK, s.r.o., so sídlom Krížna 47,
811 07 Bratislava, IČO: 35 799 382, v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 2 a § 97 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa v 1. poradí Daňový úrad Banská Bystrica a zabezpečeného veriteľa v 2.
poradí PPS NTS, s.r.o. a zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa v 1.
poradí Daňový úrad Banská Bystrica a zabezpečeného veriteľa v 2. poradí PPS NTS, s.r.o..

K004833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INICIATIVY SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 47, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 799 382
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 3K/51/2012 S1584
Spisová značka súdneho spisu:
3K/51/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty úpadcu INICIATIVY SK, s.r.o., so sídlom Krížna 47,
811 07 Bratislava, IČO: 35 799 382, v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 2 a § 98 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.

K004834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 132
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Fiľakovská
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2012 S 1273
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 405 132, so
sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina týmto na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa Tatra
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Konkurzy a
Deň vydania: 21. marca 2013
reštrukturalizácie
sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina týmto na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa Tatra
banka, a.s. zo dňa 05.03.2013 vylučuje zo súpisu oddelenej podstaty č. 2, zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 232/2012 dňa 30.11.2012:
OV 57/2013

- pohľadávku úpadcu voči dlžníkovi REaMOS, spol. s r.o., IČO: 31 584 217, Kysucké Nové Mesto,
titulom vykonaných prác v prospech dlžníka vo výške 7.125,04 EUR; (zapísaná v súpise odd. podstaty
č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 1).
Pohľadávka bola predmetom súdneho konania vedeného na OS Žilina, č.k. 11Cb/125/2005.
V predmetnom konaní bol vydaný právoplatný a vykonateľný Rozsudok Krajského súdu v Žiline, č.k.
13Cob/358/2012 zo dňa 17.01.2013, ktorým KS Žilina potvrdil Rozsudok Okresného súdu Žilina, č.k.
11Cb/125/2005 -344 zo dňa 14.01.2011. Týmto rozsudkom OS Žilina žalobu žalobcu - úpadcu
zamietol.
V Žiline dňa 18.03.2013

JUDr. Martina Fiľakovská, správca

K004835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Holásek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chocholná 184, 913 04 Chocholná - Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2012 S1510
Spisová značka súdneho spisu:
29K/25/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o nasledovnú súpisovú zložku majetku č. 6 :
iná majetková hodnota vo výške 146,77 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu
podliehajúca konkurzu od zamestnávateľa Branislav Ondrášek za obdobie 01/2013. Deň zápisu
18.03.2013

K004836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUNACO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 609 082
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2012 S1153
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová
zložka
Všeobecná podstata

- Počet
kusov

regál

3

pracovný stôl nerezový

1

pracovný stôl plastový

1

Cena za Celková súpisová Dôvod zapísania; deň
Umiestnenie
kus
hodnota
zapísania
Dôvod: § 67 ods. 1/a
5€
15 €
Deň
zapísania: Sirupáreň
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
10 €
10 €
Deň
zapísania: Sirupáreň
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
2€
2€
Deň
zapísania: Sirupáreň
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
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OV 57/2013
plechová skriňa

12

3€

36 €

regál

4

5€

20 €

regál (veľký)

18

10 €

180 €

plechová skriňa

1

3€

3€

písací stôl

2

15 €

30 €

stolička

1

2€

2€

kontajner

4

7€

28 €

kancelárska skriňa

1

12 €

12 €

kancelárska skriňa (malá)

1

10 €

10 €

archívny drevený regál

6

15 €

90 €

šatníková skriňa

7

3€

21 €

šatník

1

3€

3€

plastový stôl

1

2€

2€

plastové stoličky

2

1€

1€

šatníková skriňa

1

3€

3€

regál kovový

1

5€

5€

regál kovový

1

5€

5€

kovový mostík

1

5€

5€

šatník

15

3€

45 €

šatník

10

3€

30 €

kontajner

2

7€

14 €

laboratórne pulty + drez

1

95 €

95 €

policová stena

6

15 €

90 €

skriňa 2-dverová (veľká)

1

17 €

17 €

Deň vydania: 21. marca 2013

Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sirupáreň
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sklad MTZ
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sklad MTZ
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sklad MTZ
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sklad MTZ
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sklad MTZ
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sklad MTZ
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sklad MTZ
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sklad MTZ
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sklad MTZ
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Malinovkáreň (M1)
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Malinovkáreň (M3)
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Malinovkáreň (M3)
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Malinovkáreň (M3)
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Sklad Mikušovce
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Malinovkáreň
(M2)
Deň
zapísania:
vyfukovačka
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Malinovkáreň (M2) - výroba
Deň
zapísania:
nealko nápojov
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Malinovkáreň (M2) - výroba
Deň
zapísania:
nealko nápojov
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Malinovkáreň (M2) - šatna
Deň
zapísania:
ženy
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Malinovkáreň (M2) - šatna
Deň
zapísania:
muži
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (1) Laboratórium
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (1) Laboratórium
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (1) Laboratórium
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (1) Laboratórium
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OV 57/2013

skriňa 2-dverová (malá)

1

10 €

10 €

stolička (otočná)

1

2€

2€

stôl písací

3

15 €

45 €

kontajner

1

7€

7€

kontajner

1

5€

5€

kontajner

1

4€

4€

policová stena 1

1

15 €

15 €

policová stena 2

1

15 €

15 €

policová stena 3

1

10 €

10 €

policová stena 4

1

15 €

15 €

policová stena 5

1

15 €

15 €

skriňa 2-dverová (veľká)

1

25 €

25 €

stôl písací

1

20 €

20 €

stôl písací

1

15 €

15 €

stôl písací (sivá farba)

1

5€

5€

stôl písací

1

15 €

15 €

stôl písací

1

15 €

15 €

stôl písací

1

15 €

15 €

stôl písací

1

13 €

13 €

2-dverová skriňa (malá)

1

10 €

10 €

kontajner

4

7€

28 €

kreslo otočné veľké

1

14 €

14 €

policová stena čierna

1

45 €

45 €

Deň vydania: 21. marca 2013

09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (1) Laboratórium
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (1) Laboratórium
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (1) Laboratórium
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (2) Kancelária /expedícia/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (3) Kancelária Ing.Dávidová
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (3) Kancelária Ing.Dávidová
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (3) Kancelária Ing.Dávidová
09.03.2013
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policová stena čierna

1

24 €

24 €

policový regál hnedý

2

19 €

38 €

policový regál hnedý (nízky) 1

20 €

20 €

stolička otočná

1

5€

5€

stôl písací

3

15 €

45 €

počítačový stolík

1

10 €

10 €

pult hnedý

1

17 €

17 €

kontajner

5

7€

35 €

1

40 €

40 €

policový regál (malý)

1

10 €

10 €

stolička otočná

1

5€

5€

stolička otočná (roztrhané
1
sedenie)

2€

2€

stôl písací

4

15 €

60 €

kontajner

1

7€

7€

regál policový (malý)

1

10 €

10 €

regál archívny

7

10 €

70 €

regál kovový

12

10 €

120 €

skriňa barová

1

20 €

20 €

stôl písací

1

15 €

15 €

stôl rokovací

1

18 €

18 €

kontajner

3

7€

21 €

1

20 €

20 €

1

65 €

65 €

presklená
zostava

kovová
šuflíky)

nábytková

registračka

nábytková stena

(4

Deň vydania: 21. marca 2013

Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (3) Kancelária Ing.Dávidová
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (3) Kancelária Ing.Dávidová
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (3) Kancelária Ing.Dávidová
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (3) Kancelária Ing.Dávidová
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (3) Kancelária Ing.Dávidová
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (3) Kancelária Ing.Dávidová
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (3) Kancelária Ing.Dávidová
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (4) Kancelária p.Rojíková
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (4) Kancelária p.Rojíková
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (4) Kancelária p.Rojíková
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (4) Kancelária p.Rojíková
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (4) Kancelária p.Rojíková
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (4) Kancelária p.Rojíková
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(5) Kancelária archív na
Deň
zapísania:
poschodí
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(5) Kancelária archív na
Deň
zapísania:
poschodí
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(5) Kancelária archív na
Deň
zapísania:
poschodí
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(5) Kancelária archív na
Deň
zapísania:
poschodí
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(5) Kancelária archív na
Deň
zapísania:
poschodí
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(5) Kancelária archív na
Deň
zapísania:
poschodí
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(5) Kancelária archív na
Deň
zapísania:
poschodí
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (6) Kancelária PAM
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (6) Kancelária PAM
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (6) Kancelária PAM
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 57/2013
regál policový

1

10 €

10 €

stolička otočná

2

3€

6€

stôl písací

2

15 €

30 €

počítačový stolík

1

10 €

10 €

písací stroj

1

5€

5€

kontajner

1

3€

3€

kreslo kožené (malé)

1

5€

5€

1

20 €

20 €

stolík malý

1

5€

5€

stôl (malý)

1

5€

5€

stôl písací

1

50 €

50 €

stropný ventilátor so svetlom 1

10 €

10 €

kožené kreslo (hnedá farba) 1

25 €

25 €

kožené dvojkreslo (hnedá
1
farba)

50 €

50 €

nábytková zostava

1

45 €

45 €

stoličky (sivá farba)

2

5€

10 €

kompletný
nábytok

1

80 €

80 €

1

7€

7€

vešiak (drevený stojanový) 1

2€

2€

kontajner

4

7€

28 €

policová stena čierna

2

17 €

34 €

regál policový

1

13 €

13 €

regál policový

1

12 €

12 €

regál policový (malý)

2

10 €

20 €

kreslo
(veľké)

kožené

otočné

kancelársky

kontajner (iný)

Deň vydania: 21. marca 2013

Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (6) Kancelária PAM
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (6) Kancelária PAM
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (6) Kancelária PAM
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (6) Kancelária PAM
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (6) Kancelária PAM
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (7) Kancelária p.Halaj
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (7) Kancelária p.Halaj
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (7) Kancelária p.Halaj
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (7) Kancelária p.Halaj
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (7) Kancelária p.Halaj
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (7) Kancelária p.Halaj
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (7) Kancelária p.Halaj
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (7) Kancelária p.Halaj
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (7) Kancelária p.Halaj
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (8) Kancelária Ing.Dávid
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (8) Kancelária Ing.Dávid
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (9) Kancelária Ing.Gábera
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (9) Kancelária Ing.Gábera
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (9) Kancelária Ing.Gábera
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (10) Kancelária /zadná/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (10) Kancelária /zadná/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (10) Kancelária /zadná/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (10) Kancelária /zadná/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (10) Kancelária /zadná/
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 57/2013
regál policový (malý)

2

10 €

20 €

stôl písací

2

15 €

30 €

kuchynská linka + drez

1

30 €

30 €

chladnička

1

15 €

15 €

kávovar

1

3€

3€

regál policový

1

30 €

30 €

skriňa 2-dverová (malá)

1

10 €

10 €

policová stena 6-dielna

1

50 €

50 €

policová stena 2-dielna

2

17 €

34 €

policová stena 1-dielna

1

9€

9€

stôl rokovací

1

25 €

25 €

skriňa kovová

1

3€

3€

policová stena s 2-dverovou
1
skriňou

35 €

35 €

kontajnery

2

7€

14 €

počítačový stolík

1

2€

2€

stôl písací

2

7€

14 €

plechová skriňa

2

3€

6€

regál

5

5€

25 €

stôl

1

5€

5€

skrinka

3

3€

9€

šatníky plech

5

3€

15 €

gauč rozťahovací

1

10 €

10 €

policová skriňa

1

5€

5€

stôl

1

5€

5€

Deň vydania: 21. marca 2013

Deň
zapísania: (10) Kancelária /zadná/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: (10) Kancelária /zadná/
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Kuchynka
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Kuchynka
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Kuchynka
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Chodba
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Chodba
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(11) Kancelária archív
Deň
zapísania:
vrátnici)
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(11) Kancelária archív
Deň
zapísania:
vrátnici)
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(11) Kancelária archív
Deň
zapísania:
vrátnici)
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(11) Kancelária archív
Deň
zapísania:
vrátnici)
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
(11) Kancelária archív
Deň
zapísania:
vrátnici)
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Vrátnica
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Vrátnica
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Vrátnica
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Vrátnica
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Údržba
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Údržba
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Boľkovce
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Boľkovce
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Boľkovce
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Pálenica Ľuboreč
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Pálenica Ľuboreč
09.03.2013
Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Pálenica Ľuboreč
09.03.2013
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Konkurzy a
reštrukturalizácie

OV 57/2013

stoličky

3

2€

Deň vydania: 21. marca 2013

Dôvod: § 67 ods. 1/a
Deň
zapísania: Pálenica Ľuboreč
09.03.2013

6€

V Lučenci dňa 11.03.2013
Ing. Ladislav Kokavec, správca

K004837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Nováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravská cesta 4, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/75/2012 S1157
Spisová značka súdneho spisu:
2K/75/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ľubica Nováková, nar. 28.04.1956, bytom
Dúbravská cesta 4, 990 01 Veľký Krtíš, podľa ust. § 34.ods.1 zákona č.7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
29.04.2013 o 11:00 hod v kancelárii správcu na adrese Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica.
Program schôdze:
1) Otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti, 2) Správa o činnosti správcu a stave konkurzného
konania, 3) Voľba zástupcu veriteľov, 4) Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5) Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii
veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 18.03.2013
K004838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Slavka Madudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 112/17, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1970
Obchodné meno správcu:
CLC Správcovia v.o.s.
Sídlo správcu:
Palárikova 76, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K 38/2011 S1519
Spisová značka súdneho spisu:
3K 38/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
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OV 57/2013

Deň vydania: 21. marca 2013

Iná majetková hodnota: zrážky zo mzdy úpadcu vykonané v zmysle § 67 ods.1 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR")
v spojení s § 72 ods. 2 ZKR za mesiac február 2013: súpisová hodnota 140,66 EUR.

V Čadci, dňa 18.03.2013

CLC Správcovia v.o.s.
zast. Mgr. Milan Tomáško, spoločník

K004839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 132
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Fiľakovská
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2012 S 1273
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 405 132, so
sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina týmto na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa Tatra
banka, a.s. zo dňa 12.02.2013 vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
zapísaného v súpise oddelenej podstaty č. 2 nasledovne:
Predmet predaja
Predmetom predaja je súbor nasledujúcich pohľadávok:
pohľadávka voči dlžníkovi Marián Ripel, Kysucké Nové Mesto, titulom poskytnutej pôžičky vo
výške 5.280,52 EUR; pohľadávka je priznaná Rozsudkom Okresného súdu Žilina, č.k. 18C 118/2008
v spojení s Rozsudkom KS Žilina, č.k. 9Co/38/2011 a pozostáva zo súdom priznanej istiny, trov
prvostupňového a trov odvolacieho konania (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis.
zložky majetku 2),
pohľadávka voči dlžníkovi Bc. Slávka Ripelová, Nesluša, titulom poskytnutej pôžičky vo výške
13.213,32 EUR; pohľadávka je predmetom súdneho sporu vedeného na OS Žilina, č.k. 2C 136/2008 a
pozostáva zo súdom priznanej istiny a trov konania (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č.
súpis. zložky majetku 3),
pohľadávka voči dlžníkovi ELTOS, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 385 808, Žilina v celkovej výške
91.519,94 EUR titulom Zmluvy o pôžičke zo dňa 31.12.2007, zo dňa 31.12.2008, zo dňa 31.12.2009,
zo dňa 31.12.2010 a 31.12.2011; pohľadávka bola riadne prihlásená; správcom zistená ako
podriadená pohľadávka (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 4),
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OV 57/2013

Deň vydania: 21. marca 2013

pohľadávka voči dlžníkovi ELTOS, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 385 808, Žilina v celkovej výške
125.153,27 EUR; vznikla z obchodného styku titulom vykonaných stavebných prác úpadcom a
následným neuhradením časti fa č. 50013505 (splatnej dňa 29.12.2005), fa č. 5000609 (splatnej dňa
13.02.2009), fa č. 5002509 (splatnej dňa 06.04.2009), fa č. 5003709 (splatnej dňa 26.05.2009), fa č.
5004409 (splatnej dňa 26.06.2009), fa č. 5004609 (splatnej dňa 26.06.2009), časti fa č. 5004909
(splatnej dňa 27.07.2009), časti fa č. 5005309 (splatnej dňa 13.08.2009), fa č. 5006209 (splatnej dňa
05.10.2009), fa č. 5007909 (splatnej dňa 23.11.2009), časti fa č. 5008709 (splatnej dňa 30.12.2009),
časti fa č. 5002810 (splatnej dňa 20.05.2010), časti fa č. 5004110 (splatnej dňa 05.07.2010), časti fa č.
5005710 (splatnej dňa 23.08.2010), fa č. 5008510 (splatnej dňa 04.11.2010), fa č. 5000811 (splatnej
dňa 01.03.2011), fa č. 5012710 (splatnej dňa 14.04.2011), fa č. 5000911 (splatnej dňa 08.06.2011), fa
č. 5001611 (splatnej dňa 26.06.2011), fa č. 5009308 (splatnej dňa 29.10.2008), fa č. 5010708 (splatnej
dňa 19.12.2008), fa č. 5011108 (splatnej dňa 26.12.2008), fa č. 5011708 (splatnej dňa 29.12.2008), fa
č. 5011808 (splatnej dňa 29.12.2008), fa č. 5012008 (splatnej dňa 02.01.2009), pohľadávka bola
riadne prihlásená; správcom zistená ako podriadená pohľadávka (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2
pod por.č. súpis. zložky majetku 5).
Pohľadávky úpadcu sú zapísané v súpise oddelenej podstaty č. 2, ktorý bol uverejnený v Obchodnom
vestníku č. 232/2012 dňa 30.11.2012.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania
I. V I. kole verejného ponukového konania sa predaj pohľadávok uskutoční za najvyššiu ponuku
kúpnej ceny. Všetky pohľadávky sa predávajú v jednom súbore.
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1.
Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na
adresu: JUDr. Martina Fiľakovská, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, a to v zalepenej neotvorenej obálke
s nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 20
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku.
2.
Záujemca je povinný zložiť na účet správy konkurznej podstaty vedený v Československej
obchodnej banke, a.s. č.účtu: 4016651340/7500 finančnú zábezpeku na navrhovanú kúpnu cenu vo
výške minimálne 20% z navrhovanej kúpnej ceny. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná v prospech
tohto účtu najneskôr v posledný deň lehoty na podanie ponuky. Neúspešným záujemcom bude
zábezpeka správcom vrátená do 21 dní od vyhodnotenia výberového konania.
3.

Ponuka musí obsahovať:

-

identifikačné údaje záujemcu;

-

navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja

doklad o zaplatení finančnej zábezpeky na účet správy konkurznej podstaty vo výške
minimálne 20% z ponúkanej kúpnej ceny,
-

čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,

-

podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,

originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
prípadne jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho
preukazu.
III. Vyhodnotenie ponúk
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Dva pracovné dni pred otváraním obálok správca vyzve oddeleného veriteľa, či nemá záujem o účasť
pri otváraní ponúk. V prípade, že sa oddelený veriteľ otvárania obálok nezúčastní, o výsledkoch
ponukového konania ho bude správca bezodkladne informovať.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie
ponúk
Oddelený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že budú zjavne
neadekvátne.
Oddelený veriteľ vopred odsúhlasí uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok s víťazom ponukového
konania.
V prípade, že oddelený veriteľ udelí súhlas na uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok s víťazom
ponukového konania, správca mu túto skutočnosť bezodkladne oznámi. Doplatok navrhovanej kúpnej
ceny je povinný víťaz ponukového konania uhradiť najneskôr v deň uzatvorenia Zmluvy o postúpení
pohľadávok.
Následne bude s ním bezodkladne uzatvorená Zmluva o postúpení pohľadávok.
Podrobnosti o predmete predaja a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese:
JUDr. Martina Fiľakovská, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, telefón: 0907 811 343.
V Žiline dňa 18.03.2013

JUDr. Martina Fiľakovská, správca

K004840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNICOM JIV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učňovská 6/574, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 551
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynýrska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/4/2011
Spisová značka súdneho spisu:
26R/4/2011 S937
Druh podania:
Iné zverejnenie

Na základe záväzného pokynu udeleného príslušným veriteľským orgánom v konkurze správca
úpadcu UNICOM JIV, s.r.o., so sídlom Učňovská 6/574, 040 15 Košice - Šaca, IČO 36 850 551,
zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiele Sro, vložke číslo 27897/V (ďalej
len „úpadca“) vyhlasuje piate kolo verejného ponukového konania na predaj časti podniku
úpadcu, a to prevádzky Mäsokombinátu v obci Melek, okres Nitra.
Predmetom predaja sú veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace úpadcovi a slúžiace úpadcovi na
prevádzkovanie časti podniku, alebo ktoré vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť,
a ktoré sú uvedené v Podmienkach predaja (ďalej len „Podmienky predaja“) dostupných za nenávratný
poplatok vo výške 350,-€ bez DPH u správcu. Jednotlivé zložky majetku časti podniku úpadcu, ktoré
sú predmetom predaja boli zverejnené v Obchodných vestníkoch číslo 191/2011 dňa 5.10.2011
(hnuteľné veci, nehnuteľnosti – pozemky, stavby, príslušenstvo a súčasti stavieb), 205/2011 dňa
25.10.2011 (nehnuteľnosť - pozemok) a 213/2011 dňa 7.11.2011 (hnuteľné veci - drobné hnuteľné
veci) a ich súpisová hodnota v konkurznom konaní predstavuje spolu sumu 3 354 224,10 €.
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Podmienky verejného ponukového konania:
1. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na
záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2. Ponúkaná kúpna cena musí byť najmenej vo výške 40% súpisovej hodnoty majetku
tvoriaceho časť podniku.
3. Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech účtu úpadcu číslo 2888317455/0200, vedeného vo
Všeobecnej úverovej banke, a. s. zábezpeku vo výške najmenej 20% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie
záväzných ponúk.
4. Podrobnosti o podmienkach verejného ponukového konania, vrátane obhliadky časti podniku sú
obsiahnuté v Podmienkach predaja, ktoré si záujemcovia môžu po zaplatení nenávratného poplatku vo
výške 350,-€ bez DPH vyzdvihnúť v pracovných dňoch po dohovore so správcom v čase od 09.00
-12.00 a od 13.0 – 14.00 hod. na adrese kancelárie správcu, resp. požiadať o ich zaslanie.
Bližšie informácie o predaji časti podniku si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnych
číslach +421 55 62 279 18, 72 88 529, 0911 929 150 prípadne e-mailovým podaním na adrese
akpavlov@stonline.sk.
5. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na formulári podľa vzoru uvedeného
v Podmienkach predaja spolu s prílohami, ktoré sú uvedené v Podmienkach predaja na adresu
kancelárie správcu JUDr. Vladimír Pavlov, Mlynárska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika,
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „KONKURZ 26R/4/2011 - ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“.
6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných
ponúk.
7. Záväzné ponuky podané v rozpore s Podmienkami predaja budú vylúčené z verejného ponukového
konania.
8. Správca si vyhradzuje právo so súhlasom príslušného veriteľského orgánu všetky predložené
ponuky spôsobom uvedeným v Podmienakch predaja odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

K004841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FORIMEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovská cesta 884, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 277 720
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/5/2012S1477
Spisová značka súdneho spisu:
25R/5/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka
FORIMEX
so sídlom Matúškovská cesta 884, 924 01 Galanta,

s.r.o.
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IČO: 36 277 720
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení
Miesto konania: Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 15.03.2013
Začiatok konania: 11,00 hod.
Prítomní:
- JUDr. Erik Bilský, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
- Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka
- členovia veriteľského výboru:

MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

PRO BG Company, s.r.o., Ivanka pri Dunaji
PROGRAM:
1.

Otvorenie

2.

Schválenie / zamietnutie predloženého reštrukturalizačného plánu

3.

Záver

AD 1.
Otvorenie tretieho zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal
reštrukturlizačný správca JUDr. Erik Bilský, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach
podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník v zmysle ustanovení § 143 predložil dňa
28.02.2013 návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 2 všetkým členom veriteľského výboru.
V zmysle § 144, ods. 1 veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu
o schválení alebo zamietnutí plánu.
Predkladateľ plánu informoval prítomných členov veriteľského výboru o zmenách v reštrukturalizačnom
pláne s opravou znenia niektorých častí reštrukturalizačného plánu.
Predkladateľ plánu následne vyzval prítomných veriteľov na predloženie ďalších pripomienok
k reštrukturalizačnému plánu.
Následne vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval následne predseda veriteľského
výboru na hlasovanie o schválení návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 2 veriteľským výborom
v zmysle § 144 ods. 1. ZKR.
Hlasovanie:
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ZA:

1 veriteľ –

PRO BG Company, s.r.o., Ivanka pri Dunaji

PROTI:

1 veriteľ -

MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Deň vydania: 21. marca 2013

Reštrukturalizačný správca v zmysle § 128, ods 2 skonštatoval, že v prípade rovnosti hlasov sa hlasy
členov prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Následne preto zverejnil výsledky
hlasovania členov veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu
Výsledok hlasovania:
ZA:

1 veriteľ –

PRO BG Company, s.r.o., Ivanka pri Dunaji

so zistenou sumou pohľadávky vo výške 158 545,00 €
PROTI:

1 veriteľ -

MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

so zistenou sumou pohľadávky vo výške 297 186,08 €
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 03-VV- 25R/5/2012
Veriteľský výbor predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu zamieta.
Predseda veriteľského výboru na základe zamietnutia predloženého plánu požiadal správcu,
aby bezodkladne požiadal súd o vyhlásenie konkurzu.
AD 3.
Tretie zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 11,20 hod. jeho predseda, veriteľ PRO BG
Company, s.r.o., Ivanka pri Dunaji, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil
povinnosť
zverejnenia
tejto
zápisnice,
ako
aj
prijatého
uznesenia
03-VV-25R/5/2012 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom
vestníku.
V Trnave,
...........................................................

15.03.2013
predseda veriteľského výboru
PRO BG Company, s.r.o.
zastúpený: Ing. Andrej Hornáček

K004842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav DUTKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1775/30, 070 01 Michalove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2010 S795
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrazenú časť mzdy úpadcu v sume 199,84 EUR, poukázaná
na účet správcu dňa 12.03.2013

K004843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Michal Tomík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3055/47, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
29.augusta 28/D, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/73/2012 S1144
Spisová značka súdneho spisu:
6K/73/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Dňa 15.3.2013 bolo v OV č. 53/2013 zverejnené zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
nasledovnom znení:
V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto
ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Michal, bytom Budatínska 3055/47, 851 06 Bratislava
oznamujem, že dňa 08.03.2013 som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05, Bratislava, SR, IČO: 35 937 874, doručené
správcovi súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
Por. č. v zozname pohľadávok
5.
6.
7.
8.
9.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
65,98
107,66
107,66
107,66
31,25

Týmto opravujem zverejnenie nasledovne:
V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto
ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Michal Tomík, bytom Budatínska 3055/47, 851 06
Bratislava oznamujem, že dňa 08.03.2013 som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05, Bratislava, SR, IČO: 35 937 874,
doručené správcovi súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Por. č. v zozname pohľadávok
5.
6.
7.
8.
9.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
65,98
107,66
107,66
107,66
31,25

Ing. Juraj Tatara, správca

K004844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

MultiAir Slovakia s.r.o.
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MultiAir Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 693 398
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2012 S1364
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
OZNÁMENIE o ponukovom konaní. Mgr. Jozef Maruniak - správca konkurznej podstaty úpadcu
MultiAir Slovakia, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 693 398, v súlade s pokynom
príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle ust. §92 ods. 1, písm. d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií, III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu zaradeného do
oddelenej podstaty. Predmetom predaja je súbor peňažných pohľadávok zaradených v oddelenej
podstate zabezpečeného veriteľa LGL FRANCE SAS, Rue de Albatros, Z.I. Les Meuriéres, Mions,
Francúzsko. Podrobná špecifikácia ponúkaného majetku bude záujemcom zaslaná na vyžiadanie.
OV 57/2013

Písomné cenové ponuky treba doručiť na adresu: Mgr. Jozef Maruniak, správca, Hviezdoslavovo
nám. 14, 811 02 Bratislava, v zalepených obálkach s označením: „KONKURZ č. k. 4K/14/2012 –
OP-III -NEOTVÁRAŤ!“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 14 (štrnásť) dní
odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznámenia a končí štrnástym dňom o 14:30 hod. Ponuky,
ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu. Riadne doručená ponuka je
záväzná do skončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
zverejnení na adresu správcu. Záujemca musí pred podaním ponuky do konania zložiť na bankový
účet úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., č. účtu 5025173533/0900 peňažnú zábezpeku,
pričom suma zábezpeky musí byť minimálne 1 % súpisovej hodnoty ponúkaného majetku. V
prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, má správca
voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % súpisovej hodnoty ponúkaného
majetku t.j. do výšky zábezpeky.
Záväzná ponuka musí obsahovať najmä:
1. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra resp.
živnostenského registra nie staršieho ako 90 dní,
3. označenie predmetu kúpy,
4. návrh kúpnej ceny,
5. doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, na účet správcu,
6. číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení
III. kola tohto ponukového konania.
Všetky predložené dokumenty musia byť napísané v slovenskom jazyku, alebo cudzom jazyku
s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná
bez akýchkoľvek podmienok, podpísaná osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
Jednotlivé záväzné ponuky predložené správcovi budú podliehať schváleniu zabezpečeným
veriteľom, ktorý má vyhradené právo odmietnuť ponuku z dôvodu neprimerane nízkej ceny.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

34

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

Konkurzy a
Deň vydania: 21. marca 2013
reštrukturalizácie
veriteľom, ktorý má vyhradené právo odmietnuť ponuku z dôvodu neprimerane nízkej ceny.
Ponukové konanie bude vyhodnotené tak, že za víťaza bude vybratý záujemca, ktorý ponúkol
najvyššiu cenu za predmet predaja a ktorého ponuka bola schválená zabezpečeným
veriteľom. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr.
Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu na adrese Hviezdoslavovo
nám. 14, Bratislava alebo telefonicky na č.t. 0907 926 845.

OV 57/2013

K004845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MultiAir Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 693 398
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2012 S1364
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
OZNÁMENIE o ponukovom konaní. Mgr. Jozef Maruniak - správca konkurznej podstaty úpadcu
MultiAir Slovakia, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 693 398, v súlade s pokynom
veriteľského výboru vyhlasuje v zmysle ust. §92 ods. 1, písm. d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií, III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu zaradeného do
všeobecnej podstaty. Predmetom predaja je súbor peňažných pohľadávok zaradených do všeobecnej
podstaty. Podrobná špecifikácia ponúkaného majetku bude záujemcom zaslaná na vyžiadanie.

Písomné cenové ponuky treba doručiť na adresu: Mgr. Jozef Maruniak, správca, Hviezdoslavovo
nám. 14, 811 02 Bratislava, v zalepených obálkach s označením: „KONKURZ č. k. 4K/14/2012 –
VP-III -NEOTVÁRAŤ!“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 14 (štrnásť) dní
odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznámenia a končí štrnástym dňom o 14:30 hod. Ponuky,
ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu. Riadne doručená ponuka je
záväzná do skončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
zverejnení na adresu správcu. Ponúknutá cena musí byť najmenej vo výške 35% súpisovej
hodnoty ponúkaného majetku. Na ponuky s nižšou ponúknutou cenou sa nebude prihliadať.
Záujemca musí pred podaním ponuky do konania zložiť na bankový účet úpadcu vedený
v Slovenskej sporiteľni a.s., č. účtu 5025173533/0900 peňažnú zábezpeku, pričom suma
zábezpeky musí byť minimálne 5 % súpisovej hodnoty ponúkaného majetku. V prípade, že
úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % súpisovej hodnoty ponúkaného majetku t.j. do
výšky zábezpeky.
Záväzná ponuka musí obsahovať najmä:
1. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra resp.
živnostenského registra nie staršieho ako 90 dní,
3. označenie predmetu kúpy,
4. návrh kúpnej ceny,
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5. doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, na účet správcu,
6. číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení
III. kola tohto ponukového konania.
Všetky predložené dokumenty musia byť napísané v slovenskom jazyku, alebo cudzom jazyku
s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná
bez akýchkoľvek podmienok, podpísaná osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok. Pri zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Informácie o ponúkanom majetku je
možné získať v sídle správcu na adrese Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava alebo telefonicky
na č.t. 0907 926 845.

K004846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zdenko Pastva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drahošanka 2895, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Fiľakovská
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2012 S1273
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu Ing. Zdenko Pastva, nar. 23.01.1964, bytom:
Drahošanka 2895, 022 01 Čadca v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1
písm. a) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. doplňuje súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.
248/2012 dňa 27.12.2012 o novú súpisovú zložku majetku nasledovne:
Opis súpisovej zložky majetku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiace január, február 2013 vo výške
340,00 EUR vložené na účet správy podstaty
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
V Žiline dňa 18.03.2013

JUDr. Martina Fiľakovská, správca

K004847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOVIS & DILTA s.r.o."v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostárenská 9, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 021 296
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 5/2011 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K 5/2011
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Zmena výšky súpisovej hodnoty majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.
Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC;
Popis hnuteľnej veci /súbor: Stroj Wiletta CIJ 43;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:1/1;
Nová súpisová hodnota majetku: 5,- EUR;
Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC;
Popis hnuteľnej veci /súbor: IVECO DAILY 65 C15, VIN ZCFC65C0005527741, EČV BR 605 AT; bez
TK a EK
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1;
Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 5.000,- EUR;
Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC;
Popis hnuteľnej veci /súbor: Citroen Jumper, VIN FZ500195927, EČV BR 692 AR, nepojazdný, bez
kolies, bez svetiel, neplatná TK a EK;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1;
Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,- EUR;
Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci /súbor: BAGER, nepojazdný, bez EVČ
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,- EUR
Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci /súbor: LIAZ - nákladný automobil, nepojazdný, bez EVČ, bez TK a EK,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,- EUR
Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC
Popis hnuteľnej veci /súbor: PEUGEOT 106 - osobný automobil, nepojazdný, bez TK a EK, bez EVČ
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Nová súpisová hodnota majetku (aj mena): 80,- EUR
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Správca Úpadcu

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

37

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

OV 57/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 21. marca 2013

K004848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Bezák ,"v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
naposledy trvale bytom Jamnického 3019/6, 841 05
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1959
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I.: Dunajská
48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 18/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
6K 18/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej
podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marián Bezák, nar. 12.08.1959, naposledy
trvale bytom Jamnického 3019/6, 841 05 Bratislava Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K
18/2009 zo dňa 30.07.2009 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 149B/2009 zo dňa 04.08.2009
týmto správca v súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje Návrh
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:
·
·

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu: 13.009,62 EUR.
Celková výška pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní, vrátane odmeny správcu
a vrátane ďalších nákladov potrebných na zrušenie konkurzu: 5.483,48 EUR.

Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Podľa ust. § 107 ods. 2 v spojení s ust. § 101 ods. 1 ZKR správca zástupcovi veriteľov určuje
17 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov v Obchodnom vestníku, na jeho schválenie. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa
primerane použijú ustanovenia § 98 ZKR.
Poučenie:
Podľa ust. § 107 ods. 2 v spojení s ust. § 98 ods. 3 a § 39 ods. 1 ZKR Okresný súd Bratislava I
(pôsobnosť zástupcu veriteľov) môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu schváliť
alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia
úpadcu majú právo v lehote 17 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, požiadať súd, aby proti nemu uplatnil odôvodnené
námietky. Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v sídle kancelárie správcu na adrese: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, a to
v úradných hodinách správcovskej kancelárie od 09.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie je potrebné podať vopred písomne do sídla kancelárie správcu alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: office@ssr.sk prípadne telefonicky na čísle: 0917 149
338, fax: 02/390 24 575.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Správca
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K004849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Rajčanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kršteňany 90, 958 03 Malé Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.4.1962
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 29K/1/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
29K/1/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Iná majetková
hodnota
Iná majetková
14
hodnota
13

príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (§
93,37 €
72 ods. 2 ZKR) - zrážky zo mzdy za 01/2013
odkupná hodnota poistnej zmluvy č. 4100580143 - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna
515,70
Insurance Group
€

B.F.B. správcovská, v.o.s.

K004850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MVDr. Pavol Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Váhom 235, 920 25 Dlhá nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.2.195
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2011 S489
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Iná majetková hodnota: zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. za mesiac február 2013
Súpisová hodnota: 876,23 Eur

K004851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROVÍNO Čebovce a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 15, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 001 864
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2012 S489
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Oddelená podstata veriteľa: OTP Banka Slovensko a.s. , číslo prihlásnej pohľadávky O40
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Súpisová zložka 44
Opis súpisovej zložky Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Agro Čelovce s.r.o., Čelovce 77, IČO: 36
621 269
Súpisová hodnota 166,70€
Právny dôvod -nájomné za prenájom OMLD s.č. 117 v k.ú. Opava za marec 2013

K004852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

VOMZ - SLOVAKIA, s. r. o. v
reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
8. mája 14, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 468 711
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/2/2013 S1365
Spisová značka súdneho spisu:
1R/2/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Orbanová, správca dlžníka VOMZ – SLOVAKIA, s. r. o. v reštrukturalizácii, so sídlom 8. mája
14, 059 71 Ľubica, IČO: 36 468 711, týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese
080 01 Prešov, Slovenská 69, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do
15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle 0905418713.

K004853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zoran Palinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Garbiarska 2, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2012 S1407
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o prijatí rozhodnutia zástupcu veriteľov
Úpadca: PhDr. Zoran Palinský, nar. 13.3.1973, Palárikova 5, Košice
Zástupca veriteľov: Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17321123
Konkurz: vyhlásený Okresným súdom Košice I, sp. zn. 31K/4/2012
Zástupca veriteľov v súlade s § 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
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Deň vydania: 21. marca 2013
reštrukturalizácie
Zástupca veriteľov v súlade s § 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") za účelom dosiahnutia čo najvyššej miery uspokojenia
pohľadávok konkurzných veriteľov dňa 12.12.2012 prijal v súlade s § 82 ods. 2 písm. a) ZKR v
nadväznosti na § 83 ods. 1 písm. a) ZKR uznesenie v nasledovnom znení:
OV 57/2013

Zástupca veriteľov ukladá správcovi pokyn, aby speňažil majetok zapísaný do súpisu majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného dňa 20.7.2012 v OV č. 139/2012 pod poradovým
číslom 4 a 5 spoločne alebo jednotlivo formou verejného ponukového konania za najvyššiu ponuku,
pričom víťaznú ponuku určí správca až po predchádzajúcom písomnom súhlase zástupcu veriteľov.
Správca za týmto účelom bezodkladne písomne informuje zástupcu veriteľov o výsledku ponukového
konania. Správca bez písomného súhlasu zástupcu veriteľov nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu o
predaji uvedeného majetku a je povinný odmietnuť všetky doručené ponuky. Podmienky ponukového
konania určí správca. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 20 dní od uverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR.
V prípade, ak 2. kolo verejného ponukového konania nebude úspešné, zástupca veriteľov na základe
písomnej žiadosti správcu osobitne opätovne posúdi vylúčenie majetku zo všeobecnej podstaty.V
V Bratislave dňa 12. marca 2013
Sberbank Slovensko, a.s.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ

K004854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Filípek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šelpice 314, 919 09 Šelpice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Gieciová
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2013 S1585
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Zdenko Filípek č.k. 25K/3/2013
1. Televízor SHARP, LC – 32D44E-BK, vyr. č. 809080392, súpisová hodnota 80 €
2. Počítačová zostava, skladaná, bez vyr. č. súpisová hodnota 50 €
3. Osobné motorové vozidlo Volkswagen POLO classic, VIN: WVWZZZ6KZXR505531, EČV TT
758 EU, rok výroby 1998, súpisová hodnota 400 €
4. Peňažná hotovosť v sume 1700 €
K004855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BUSSINES METAL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 804 866
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/11/2012 S1238
Spisová značka súdneho spisu:
6R/11/2012
Sekcia edičných činností
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OV 57/2013
Druh podania:

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 21. marca 2013

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Na základe ustanovenia § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
29. apríla 2013 o 13.00 h. v Saloniku F3 City Hotela Bratislava, na adrese Seberíniho 9, Bratislava.
Program schôdze veriteľov bude nasledovný:
1. Správa o obchodnej situácii a podnikateľskej činnosti dlžníka.
2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok.
3. Voľba veriteľského výboru.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra. Veriteľ sa môže zúčastniť na schôdzi veriteľov osobne alebo prostredníctvom písomne
splnomocneného zástupcu, ktorý je, popri doklade totožnosti, povinný predložiť písomné
plnomocenstvo.
Bezprostredne po skončení schôdze veriteľov sa uskutoční na rovnakom mieste schôdza veriteľského
výboru, ktorej programom bude voľba predsedu veriteľského výboru.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca

K004856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I.D. Marketing Slovensko, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 752 599
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 32, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/70/2012
Spisová značka súdneho spisu:
4K/70/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správkyňa úpadcu I.D. Marketing Slovensko s.r.o., so sídlom Elektrárenská
1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 752 599, oznamuje, že po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok
boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledujúce pohľadávky:
Veriteľ EHJ Services, s.r.o., so sídlom Hlboká 1081/73, Nitra, IČO: 46058711, prihlásená pohľadávka
v sume 2.810,50 EUR.
Veriteľ Ladislav Pócs – 3p slúži Vám, so sídlom Mlynská 962/27, Sládkovičovo, IČO: 36922161,
prihlásená pohľadávka v sume 1.314,53 EUR.
Veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom ul. 29. Augusta 8-10, Bratislava, IČO:
30807484, poradové číslo súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok 5, por. č. pohľadávky 1,
prihlásená suma 419,50 EUR.
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Veriteľ D.A.H. s.r.o. Prešov, so sídlom Budovateľská 35, Prešov, IČO: 31717152, poradové číslo
prihlášky nezabezpečených pohľadávok 1:
por. č. pohľadávky 1, prihlásená suma 468,88 EUR
por. č. pohľadávky 2, prihlásená suma 28,18 EUR
por. č. pohľadávky 3, prihlásená suma 85,84 EUR
por. č. pohľadávky 4, prihlásená suma 468,88 EUR
por. č. pohľadávky 5, prihlásená suma 28,18 EUR
por. č. pohľadávky 6, prihlásená suma 148,61 EUR
por. č. pohľadávky 7, prihlásená suma 468,88 EUR
por. č. pohľadávky 8, prihlásená suma 28,18 EUR
por. č. pohľadávky 9, prihlásená suma 143,99 EUR

Ing. Mgr. Jana Pecníková
správca

K004857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB - Story, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žikava 156, 951 92 Žikava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 090
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/71/2012 S 1235
Spisová značka súdneho spisu:
31K/71/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z II. zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu LB – Story, s.r.o., so sídlom Žikava 156, 951 92 Žikava, IČO: 36 531 090, ktoré sa konalo
dňa 14. 03. 2013 v Bratislave.
Sp. zn.: 31K/71/2012
Členovia:
·
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., so sídlom: Bojnická 10, 830 00 Bratislava, IČO:
17 311 462,zastúpené prokuristom Ing. Ivanou Bottyánovou,
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·
Jaroslav Jankovič - BRANEX, miesto podnikania: Starhradská 8, 851 05 Bratislava,
IČO: 41 120523

·
IKAR, a.s., so sídlom: Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, IČO: 00 678 856,zastúpený
členom predstavenstva Ing. Valeriou Malíkovou,

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny

Bod 1.

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11.00 hod. predseda, ktorý uviedol, že zasadnutie
veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov. Predsedajúci konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, keďže je prítomná väčšina jeho členov.

Prítomní členovia navrhli program zasadnutia veriteľského výboru:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Oboznámenie sa so správou správkynez dňa 05. 03. 2013
Uloženie záväznýchpokynov správkyni
Záver

Na to bolo veriteľským výborom prijaté

Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor schvaľuje program zasadnutia veriteľského výboru v nasledovnom znení:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Oboznámenie sa so správou správkyne z dňa 05. 03. 2013
Uloženie záväzných pokynov správkyni
Záver
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
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Výsledok hlasovania:

Za:

3 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Bod 2.

Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru so správou správkyne z dňa 05.
03. 2013, pričom z diskusie členov veriteľského výboru vyplynuli návrhy na uloženie záväzných
pokynov ako je to uvedené v nasledujúcich bodoch zápisnice.

Bod 3.

A/
Správkyňa informovala veriteľský výbor o tom, že v súčasnosti pripravuje ponukové konanie ohľadom
majetku úpadcu pozostávajúcehozo zariadenia predajní (okrem prenajatého majetku). V tejto súvislosti
sa veriteľský výbor zhodol na uložení záväzného pokynu správkyni, aby ponukové konanie bolo
vyhlásené najneskôr do 20. 03. 2013 a prvé kolo trvalo desať (10) dní. Následne ho správkyňa
vyhodnotí a výsledky predloží veriteľskému výboru, ktorý s konečnou platnosťou rozhodne o akceptácii
alebo odmietnutí ponuky. V podmienkach verejného ponukového konania bude výslovne vymienené
právo správkyne odmietnuť akúkoľvek ponuku.

Uznesenie č. 2:

Veriteľský výbor ukladá správkyni záväzný pokyn vyhlásiť verejné ponukové konanie ohľadom
majetku úpadcu pozostávajúceho zo zariadení predajní (okrem prenajatého majetku), a to
najneskôr do 20. 03. 2013 tak, aby prvé kolo verejného ponukového konania trvalo desať (10)
dní. Následne ho správkyňa vyhodnotí a výsledky predloží veriteľskému výboru, ktorý s
konečnou platnosťou rozhodne o akceptácii alebo odmietnutí ponuky. V podmienkach
verejného ponukového konania bude výslovne vymienené právo správkyne odmietnuť
akúkoľvek ponuku.

Výsledok hlasovania:
Sekcia edičných činností
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Za:

3 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Deň vydania: 21. marca 2013

B/
Správkyňa informovala veriteľský výbor o tom, že ešte nebola vykonaná kompletná inventarizácia
majetku úpadcu a majetku tretích osôb, ktorý sa nachádza v skladových priestoroch úpadcu.V tejto
súvislosti sa veriteľský výbor zhodol na uložení záväzného pokynu správkyni, a to aby zabezpečila
vyhotovenie konečnej kompletnej inventarizácie majetku úpadcu a majetku tretích osôb, ktorý sa
nachádza v skladových priestoroch úpadcu, a podklady o inventarizácii zaslala predsedovi
veriteľského výboru e-mailom na adresu bottyanova@slovart.skdo 22. 03. 2013.

Uznesenie č. 3:

Veriteľský výbor ukladá správkyni záväzný pokyn,aby zabezpečila vyhotovenie konečnej
kompletnej inventarizácie majetku úpadcu a majetku tretích osôb, ktorý sa nachádza v
skladových priestoroch úpadcu, a podklady o inventarizácii zaslala predsedovi veriteľského
výboru e-mailom do 22. 03. 2013 na účely rozhodnutia veriteľského výboru o spôsobe
speňažovania majetku úpadcu.

Výsledok hlasovania:

Za:

3 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

C/
Správkyňa informovala veriteľský výbor o postupe pri vymáhaní pohľadávok zapísaných v súpise
majetku. Dlžníkom úpadcu rozoslala výzvy na zaplatenie dlhu. Niektoré pohľadávky už boli uhradené a
niektorí dlžníci telefonicky sľúbili zaplatiť. V tejto súvislosti sa veriteľský výbor zhodol na uložení
záväzného pokynu správkyni, a to aby poskytla veriteľskému výboru do 22. 03. 2013 podrobnú správu
ohľadne úhrad pohľadávok od dlžníkov úpadcu (s údajmi o dlžníkoch, dlžných sumách, čiastočných či
úplných úhradách, odpovediach dlžníkov na výzvy rozoslané správkyňou), a to za účelom uloženia
záväzného pokynu na ďalší postup speňažovania. Podrobnú správu správkyňa zašle predsedovi
veriteľského výboru e-mailom na adresu bottyanova@slovart.sk .
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Uznesenie č. 4:

Veriteľský výbor ukladá správkyni záväzný pokyn, abyposkytla veriteľskému výboru do 22. 03.
2013 podrobnú správu ohľadne úhrad pohľadávok od dlžníkov Úpadcu (s údajmi o dlžníkoch,
dlžných sumách, čiastočných či úplných úhradách, odpovediach dlžníkov na výzvy rozoslané
správkyňou), a to za účelom uloženia záväzného pokynu na ďalší postup speňažovania.
Podrobnú správu správkyňa zašle predsedovi veriteľského výboru e-mailom na adresu
bottyanova@slovart.sk.

Výsledok hlasovania:

Za:

3 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

D/
Správkyňa informovala veriteľský výbor o rokovaniach s nájomcom (kníhkupectvom) ohľadne
pokračovania nájmu hnuteľných vecí (zariadenia kníhkupectiev) vo vlastníctve úpadcu. V tejto
súvislosti sa veriteľský výbor zhodol na uložení záväzného pokynu správkyni, aby oslovila dotknutého
nájomcu a ponúkla mu hnuteľné veci vo vlastníctve úpadcu na odkúpenie za ním navrhnutú kúpnu
cenu v lehote 30 dní od doručenia ponuky. Akúkoľvek ponuku nájomcu zašle správkyňa na posúdenie
veriteľskému výboru do 5 dní od obdržania ponuky. Akákoľvek ponuka nájomcu by podliehala
schváleniu veriteľským výborom.

Uznesenie č. 5:
Veriteľský výbor ukladá správkyni záväzný pokyn, aby adresovala nájomcovi ponuku na
odkúpenie hnuteľných vecí vo vlastníctve úpadcu za ním navrhnutú kúpnu cenu v lehote 30 dní
od doručenia ponuky nájomcovi. Akúkoľvek ponuku nájomcu zašle správkyňa na posúdenie
veriteľskému výboru do 5 dní od obdržania ponuky. Akákoľvek ponuka nájomcu podlieha
schváleniu veriteľským výborom, pričom veriteľský výbor je oprávnený odmietnuť akúkoľvek
ponuku aj bez uvedenia dôvodu.

Výsledok hlasovania:

Za:

3 hlasy
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Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Deň vydania: 21. marca 2013

Bod 4.
Predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 12.30 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 14. 03. 2013

________________________________
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.
predseda veriteľského výboru

K004858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Karol Bogyó BOTO-TRANS "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 173, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 126 488
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23,974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra, Štúrova 22, 949
01 Nita
Spisová značka správcovského spisu: 31K 15/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K 15/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo
príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22 , 949 01 Nitra správca úpadcu Karol
Bogyó BOTO-TRANS, s miestom podnikania 943 55 Bruty 173, IČO: 33 126 488 podľa ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovná pohľadávka veriteľa
Prima banka Slovensko, a.s. IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina doručená
správcovi prihláškou pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:
Číslo prihlášky
1

Istina

Úroky

48,31 €

16,98 €

Úroky z
omeškania

Poplatok z
omeškania

Náklady z
uplatnenia

Celková suma
65,29 €
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Deň vydania: 21. marca 2013

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K004859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ladislav Káčerík Tulec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 47, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/58/2012 S1536
Spisová značka súdneho spisu:
1K/58/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Peter Žoldoš PhD., správca majetku úpadcu Mgr. Ladislav Kačerík Tulec, bytom
Mukačevská 47, 080 01 Prešov, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného
súdu Prešov č.k. 1K/58/2012 zo dňa 04.03.2013 týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom,
ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo
výške 350,- € sú povinní zložiť na účet číslo 0493648154/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
JUDr. Ing. Peter Žoldoš PhD. správca

K004860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vario green energy Slovakia k. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 30, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 947 546
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milan Borodovčák
Sídlo správcu:
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/78/2012-S1352
Spisová značka súdneho spisu:
3K/78/2012
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Mgr. Milan Borodovčák, správca úpadcu Vario green energy Slovakia, k.s., so sídlom Stromová 30,
831 01 Bratislava, IČO: 45 947 546, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu Tomášiková 26, Bratislava v úradných
hodinách správcu, t.j. v pracovných dňoch od 8:30-12:00 a 13:30-15:00. Termín nahliadnutia do spisu
je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 0915 742 300, za účelom zápisu do poradovníka na
nahliadanie do spisu pre prípad viacerých záujemcov o nahliadanie.
Mgr. Milan Borodovčák, správca

K004861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Ammerová Mydlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 1491/87, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
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Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/40/2009 S 859
Spisová značka súdneho spisu:
9K/40/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie
OV 57/2013

Deň vydania: 21. marca 2013

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 2. novembra 2009, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR v čiastke OV 214B/2009 zo dňa 5. novembra 2009 okresný súd rozhodol tak, že
v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 9K/40/2009 vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Silvia
Ammerová Mydlová, nar. 13.6.1979, bytom Krosnianska 1491/87, Košice.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 9K/40/2009 zo dňa 13. januára 2010 som bol
ustanovený za správcu majetku úpadkyne Silvia Ammerová Mydlová, nar. 13.6.1979, bytom
Krosnianska 1491/87 Košice (ďalej len „úpadkyňa“).
Podaním, ktoré bolo zástupcovi veriteľov doručené dňa 22. februára 2013, som zástupcu veriteľov,
ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Košice, Senný trh 1, 040 11 Košice,
IČO: 35 937 874 (ďalej len "zástupca veriteľov"), požiadal o udelenie záväzného pokynu za účelom
speňažovania majetku (pohľadávok) úpadkyne.
Dňa 18. marca 2013 mi bolo zástupcom veriteľom doručený záväzný pokyn sp. zn.: Z766479/2009/17
zo dňa 11. marca 2013 v tomto znení:
(začiatok textu záväzného pokynu)
Zástupca veriteľov udeľuje správcovi JUDr. Milanovi Okajčekovi úpadcu Silvia Ammerová Mydlová ,
r.č. XXXXXXXXXX v konaní 9K 40/2009 záväzný pokyn na speňažovanie majetku, ktorý patrí do
všeobecnej podstaty úpadcu formou vyhlásenia troch kôl ponukového konania v zmysle § 92 ods. 1
písm. d/ ZKR na predaj pohľadávok , ktoré predstavujú majetok zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty za najvyššiu kúpnu cenu a so súhlasom zástupcu veriteľova nasledovných podmienok
ponukového konania:
1/ Na predaj sa ponúkajú všetky pohľadávky ako súbor pohľadávok
2/ Verejné ponukové konanie na predaj majetku mimo dražby bude zverejnené v Obchodnom vestníku
(koniec textu záväzného pokynu)

Týmto v súlade s vyššie uvedeným záväzným pokynom, po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku
SR, pristúpim k speňažovaniu pohľadávok úpadkyne.
V Košiciach dňa 18. marca 2013
JUDr. Milan Okajček, správca

K004862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Sajvaldová - SKARABEÉ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutnícka 158/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 436 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. p Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 5/2009 S1171
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a
Deň vydania: 21. marca 2013
reštrukturalizácie
2K 5/2009 S1171
2K 5/2009
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1/2013
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu: Michaela Sajvaldová - SKARABEÉ, so sídlom:
Hutnícka 158/7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43 436 510
Spisová značka súdneho spisu: 2K 5/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K 5/2009 S1171
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu: Michaela Sajvaldová - SKARABEÉ, so sídlom:
Hutnícka 158/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO úpadcu: 43 436 510
Miesto konania: Odsúhlasenie per rollam
Termín konania: 12.3.2013
Program: Hlasovanie per rollam v zmysle § 38 ods 3 Zákona č. 7/2005 ZKR
Prítomní v zmysle § 38 ods 3 Zákona č. 7/2005 ZKR:
Členovia veriteľského výboru:
1. QATRO, s.r.o., Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 674 631,
v zastúpení: Ing. Vladimír Petrík - konateľ
2.

KONTO, spol. s.r.o., Kominárska
v zastúpení: Ing. Miloš Smolák – konateľ

2-4,

839

09

Bratislava,

IČO:

31 600 166

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:
v zastúpení: JUDr. Ivana Križanová na základe Poverenia zo dňa 26.10.2011

35 763 469,

Člen veriteľského výboru - neprítomný:
3.

Ďalší prítomný: Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty

Program schôdze:
1. Ponukové konanie na odpredaj položky č. 1 súpisu majetku
- položka č. 1. - hnuteľná vec, 14 ks Komínový systém (klobúk), súpisová hodnota 246,26 €.
K programu:
Bod 1.
Správca konkurznej podstaty navrhol veriteľskému výboru na odsúhlasenie predaj hnuteľnej veci
v ponukovom konaní za najnižšiu ponúknutú cenu 100,- €.
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Udelenie záväzného pokynu správcovi konkurznej podstaty:
Odpredať hnuteľnú vec - položku č. 1 v ponukovom konaní za najnižšiu ponúknutú cenu 100,- €.
Hlasovanie per rollam:
Za hlasovali: 2
Proti:

0

Zdržali sa:
Neprítomný: 1
Námietky neboli vznesené
Uznesenie:
Veriteľský výbor schválil udelenie záväzného pokynu vyplývajúce z bodu 1. programu schôdze
v zmysle § 38 ods. 2 Zákona č. 7/2005 ZKR nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Zápisnica bola vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach: 1 x pre správcu, 1 x pre konkurzný súd,
1 x pre predsedu veriteľského výboru.

V Banskej Bystrici dňa 12.3.2013
Predseda veriteľského výboru:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––KONTO, spol. s.r.o., Kominárska 2-4, 839 09 Bratislava,
v zastúpení: Ing. Miloš Smolák - konateľ

K004863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Sajvaldová - SKARABEÉ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutnícka 158/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 436 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 5/2009 S1171
Spisová značka súdneho spisu:
2K 5/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní.
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Správca konkurznej podstaty úpadcu: Michaela Sajvaldová - SKARABEÉ, so sídlom: Hutnícka
158/7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43 436 510 vyhlasuje verejné ponukové konanie na
speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty:
Pol.č.
1.

Identifikácia
14 ks Komínový systém (klobúk)

Najnižšia ponúknutá cena je stanovená na základe Uznesenia veriteľského výboru zo dňa
12.3.2013 na 100,00 Eur.
Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a v prípade rovnosti
bude rozhodovať čas podania, v prípade rovnakého času, nová ponuka vyššej sumy.

Záujemcovia o kúpu musia svoje záväzné ponuky doručiť správcovi písomne najneskôr do 15.4.2013
na adresu správcu. Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty, Kapitulská 12, 974 01 Banská
Bystrica, a to v zalepenej obálke s označením „Konkurz 2K 5/2009 - ponuka – neotvárať“.
Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať:
- ponúkanú kúpnu cenu,
- k písomnej ponuke záujemca právnická osoba pripojí výpis z Obchodného registra, fyzická osoba
podnikateľ výpis zo Živnostenského registra, fyzická osoba nepodnikateľ kópiu občianskeho preukazu.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa nebude prihliadať.
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia termínu na predkladanie cenových
ponúk v kancelárii správcu.
Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako
neúspešné.
Podrobnejšie informácie môže záujemca získať na telefónnom čísle správcu: 0905 311 713, e-mail:
medved.skp@gmail.com
Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty

K004864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kulan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebičská 1836/10, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/42/2012 S1390
Spisová značka súdneho spisu:
1K/42/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
Sp. zn. súdu: 1K/42/2012
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Sp. zn. správcu: 1K/42/2012 S1390
Značka správcu: S1390
Konkurz vedený na:

Okresný súd Prešov pod sp. zn.: 1K/42/2012

dlžník:
Humenné

Patrik Kulan, nar. 18.01.1976, trvale bytom Třebičská 1836/10, 066 01

Správca:

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
so sídlom kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov

zapísaný v zozn. správcov vedenom MS SR pod značkou S1390
sp. zn. správcovského spisu: 1K/42/2012 S1390
zo stretnutia zástupcu veriteľov a správcu majetku úpadcu v konkurznej veci úpadcu Patrika
Kulana, nar. 18.01.1976 trvale bytom Třebičská 1836/10, 066 01 Humenné, ktoré sa uskutočnilo dňa
18.03.2013 o 10:30 hod. na Žriedlovej ulici č. 3 v Košiciach.
Toto stretnutie bolo zvolané správcom, JUDr. Slavomírom Dubjelom na prvej schôdzi veriteľov dňa
18.03.2013 a trvalo v čase od 10:30 hod. do 11:00 hod.
Prítomný zástupca veriteľov:
1)

Boberová Mária

Zdubské Dlhé č. 4, 067 12 Zdubské Dlhé
Zastúpený:

RNDr. Peter Bober Phd., nar. 31.07.1984, bytom Zdubské Dlhé,

Program stretnutia:
1. Otvorenie
2. Postup pri speňažovaní konkurznej podstaty
3. Záver
1. Otvorenie schôdze
Správca JUDr. Slavomír Dubjel privítal prítomného zástupcu veriteľov a oboznámil ho s doterajším
priebehom konkurzného konania.
2. Postup pri speňažovaní majetku úpadcu
Správca informoval zástupcu, že úpadca nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného
majetku, ktorý by bolo možné speňažiť. Celý majetok úpadcu spočíval v sume 1.660 €, ktorá už bola
prevedená na správcovský účet. Taktiež je úpadca zamestnaný ako vodič MKD v spoločnosti STD
DONIVO, a.s., pričom zo mzdy je mu zrážaná čiastka vo výške 200 – 250 € mesačne. Iný majetok
úpadca nemá. Správca taktiež nezistil žiadne právne úkony, ktorým by bolo možné odporovať.
Správca teda v zmysle ustanovenia § 83 ods. 2 ZKR žiada zástupcu veriteľov o uloženie odporúčania
ako vo veci ďalej postupovať, keďže v budúcnosti nie je perspektíva ďalšieho speňaženia majetku,
pričom správca navrhuje pristúpiť k ukončeniu konkurzu, t.j. zverejniť v obchodnom vestníku zámer
o vydaní rozvrhu výťažku a následne rozvrhnúť získané finančné prostriedky.
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Prítomný veriteľov udáva, že odporúča správcovi, aby konkurz pokračoval, keďže majetok
podliehajúci konkurzu sa každý mesiac zväčšuje o sumu získanú ako zrážka zo mzdy, tým pádom čím
bude konkurz dlhšie trvať, tým bude vyšší výťažok určený na rozvrh pre veriteľov. Zástupca veriteľov
argumentuje najmä tým, že tento konkrétny úpadca neskrachoval v dôsledku hospodárskej krízy alebo
druhotnej platobnej neschopnosti ale ide o špekulatívne a dolózne konanie úpadcu, ktorým vylákal od
veriteľov pôžičky podvodným spôsobom, k čomu dokladá aj Trestný rozkaz Okresného súdu Humenné
zo dňa 27.12.2012, sp. zn.: 4T/205/2012, ktorým bol úpadcovi za podvod podľa § 221 ods. 1, ods. 2
TZ, ktorého sa mal dopustiť tak, že vylákal od veriteľa č. 1 sumu vo výške 19.600 €, uložený trest
odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov s podmienečným odkladom na 2 roky.
Správca upozorňuje zástupcu veriteľov, že pokračovať v konkurze odmieta, s tým, že podľa názoru
správcu nie je účelom konkurzného konania suplovať exekučné konanie, s tým, že je možné konkurz
ukončiť už v tomto štádiu. Zástupca veriteľov žiada správcu, aby napísal návrh na súd, či v konkurze
pokračovať alebo nie, a či sa má konkurz ukončiť alebo sa v ňom má pokračovať a ďalej vykonávať
zrážky zo mzdy.
3. Záver
Na záver bolo konštatované, že prítomný zástupca veriteľov nemá žiadne iné návrhy, nevznáša
žiadne námietky voči priebehu stretnutia ani námietky voči zneniu zápisnice, a program stretnutia bol
vyčerpaný. Prítomný zástupca veriteľov týmto žiada správcu o doručenie tejto zápisnice súdu.
Stretnutie bolo ukončené o 11:00 hod.
V Košiciach, 18.03.2013
1)

Boberová Mária, Zdubské Dlhé č. 4, 067 12 Zdubské Dlhé

Zastúpený:

RNDr. Peter Bober Phd., nar. 31.07.1984, bytom Zdubské Dlhé,

K004865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PZ TRADE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové nám. 38/38, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 310 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Roder
Sídlo správcu:
I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/49/2012 S1600
Spisová značka súdneho spisu:
29K/49/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr.
Lukáš
Roder,
správca úpadcu PZ TRADE s.r.o., so sídlom Mierové nám. 38/38, 911 01 Trenčín, IČO 36 310 191,
týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
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týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo
bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je
1203074004/1111 vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s..
OV 57/2013

Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
Mgr. Lukáš Roder, správca

K004866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sonja Gerda Gramlich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Pršany 135, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K 76/2012 S 512
Spisová značka súdneho spisu:
2K 76/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla účtu
JUDr. Vladimír Nosko, správca konkurznej podstaty úpadcu: Sonja Gerda Gramlich, nar. 02.01.1954,
Horné Pršany 135, 974 05 Banská Bystrica, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm b) Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Číslo účtu: 4017632387/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s.
Variabilný symbol v zložení: číslo konania a číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok (napr. 2762012
15)
Výška kaucie: 350,- EUR

Vo Veľkom Krtíši dňa 14.03.2013
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JUDr. Vladimír Nosko, správca

K004867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAUMEKO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2777, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 451 037
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Laborecká 80, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/53/2012 S1159
Spisová značka súdneho spisu:
1K/53/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca úpadcu: BAUMEKO, s.r.o., so sídlom Družstevná 2777, 066 01 Humenné,
IČO: 36 451 037, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 1K/53/2012 týmto
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje, že zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa: W.A.W. spol. s r. o., Mlynské luhy 17, Bratislava, SR, IČO:
31 340 318. Celková prihlásená suma 2.005,76 Eur.

V Humennom dňa 18.03.2013

JUDr. Daniel Fink, správca

K004868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYDOS Nováky, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 298 867
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2012
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2012.S1405
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Sekcia edičných činností
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Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru

Miesto konania: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica
Dátum konania: 11.03.2013
Začiatok zasadnutia: 10:00 hod.
Prítomní:
(I)
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, Banská Bystrica – reštrukturalizačný
správca (ďalej v texte skr. RS)
(II)
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica – predseda
veriteľského výboru (ďalej v texte skr. VV)
(III)

Sociálna poisťovňa, ul. 29.augusta 8-10, Bratislava – člen VV

(IV)

W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, Česká republika – člen VV

(V)
(VI)

Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín – člen VV
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava – člen VV

Program:
1. Otvorenie
2. Rozprava o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu (ďalej „RP“)
3. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne podľa ustanovenia § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR)
4. Diskusia
5. Záver
1. Otvorenie
Schôdzu veriteľského výboru otvoril predseda VV, ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru
a reštrukturalizačného správcu. Predseda VV skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru sa koná
na základe ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR a v lehote tu uvedenej. Reštrukturalizačný správca predložil
dňa 25.02.2013 záverečný návrh RP. Predseda VV v zákonnej lehote zvolal zasadnutie veriteľského
výboru na rozpravu o predloženom návrhu RP.
Predseda VV vzhľadom na prítomnosť 5 členov veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor
je uznášaniaschopný v zmysle ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR. Zároveň prítomných informoval, že
podľa ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie
uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa
sumy ich zistených pohľadávok.
2. Rozprava o predloženom návrhu RP
Predseda VV otvoril rozpravu o predloženom návrhu RP a vyzval prítomných, aby predniesli svoje
výhrady k predloženému návrhu RP.
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Sociálna poisťovňa
- nesúhlasí s predloženým návrhom RP čo do výšky ani doby plnenia
W.A.G. payment solutions, a.s.
- súhlasí s predloženým návrhom RP
Daňový úrad Trenčín
- súhlasí s navrhovanou lehotou 60 mesiacov
- nesúhlasí s navrhovaným uspokojením 80 % pre zabezpečených veriteľov
- navrhuje zvýšiť mieru uspokojenia pre zabezpečených veriteľov na 100 % pri zachovanej lehote 60
mesiacov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
- dopyty položené na zasadnutí VV:
VšZP: Prečo spoločnosť počíta v RP s kľúčovou spoluprácou so spoločnosťou Novácke chemické
závody, a.s., keď táto spoločnosť je v konkurze?
RS: V rámci konkurzného konania došlo k odpredaju časti podniku Nováckych chemických závodov,
a.s. a dlžník ďalej spolupracuje s nástupcom - FORTISCHEM a. s., IČO: 46 693 874.
VšZP: Spoločnosť v RP uvádza, že je možné počítať so spoluprácou so silným partnerom, žiadame
o oznámenie obchodného názvu predmetnej spoločnosti
RS: Silným obchodným partnerom je spomínaný FORTISCHEM a. s., pre ktorého v súčasnosti dlžník
poskytuje služby v rozsahu cca 60.000,- €.
VšZP: Ako chce spoločnosť plniť svoje záväzky z RP, keď jeden zo zdrojov príjmov je jednorazový
odpredaj aktív, prípadne plnenie z pohľadávok patriacich spol. Bydos Nováky?
RS: Táto skutočnosť bola uvádzaná do plánu iba z opatrnosti a to pre prípad, že v budúcnosti nastane
situácia, kedy bude dlžník odpredávať majetok. Nakoľko s týmto postupom ráta samotný plán,
zabezpečuje ochranu veriteľom v tím, že o odpredaji budú informovaní. V súčasnosti dlžník nevlastní
nijaký bonitný majetok, nakoľko i nehnuteľnosti, ktoré vlastní sú súčasťou areálu vo vlastníctve
podmieneného veriteľa S Slovensko, spol. s r.o..
VšZP: Žiadame uviesť konkrétne opatrenia, ktoré budú viesť k oživeniu podniku a budú zárukou
plnenia všetkých záväzkov dlžníka.
RS: Už v súčasnej dobe došlo znížením počtu zamestnancov a znížením ich miezd k úspore
mzdových nákladov vo výške cca 15.000,- €, došlo i k zníženiu ostatných prevádzkových nákladov
a s podmieneným veriteľom S Slovensko, spol. s r.o. bola prerokovaná postupná modernizácia
vozového parku, kde očakávame ďalšie zníženie nákladov, či už na PHM alebo opravy vozového
parku.
VšZP: Prečo dlžník uhrádza svoje pohľadávky na zdravotnom poistení po lehote splatnosti?
RS: Oneskorenie úhrad splatného poistného bolo spôsobené jednorazovým nákladovým zaťažením
dlžníka na prelome kalendárneho roku (technické, emisné kontroly, zmluvné poistenie, opravy vozov
spojené s kontrolami,..). Navyše takéto zaťaženie nastalo v období ekonomicky „najslabších“ mesiacov
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spojené s kontrolami,..). Navyše takéto zaťaženie nastalo v období ekonomicky „najslabších“ mesiacov
hlavného predmetu podnikania dlžníka.
OV 57/2013

VšZP: Žiadame o vytvorenie osobitnej skupiny veriteľov, nedotknutých RP, kde uspokojenie
požadujeme vo výške 100% v časovom horizonte 09 mesiacov
RS: Takýto postup nie je možný s ohľadom na skutočnosť, že značná časť prihlásených pohľadávok
prislúcha veriteľom, ktorý sú poskytovateľmi štátnej pomoci a tak by navrhované uspokojenie bolo
v rozpore s § 134 ZKR nakoľko by plán nezabezpečoval jeho reálnosť a udržateľnosť.
VšZP: Prečo neboli pripojené prílohy k zaslanému RP?
RS:Prílohy boli zaslané elektronickou poštou všetkým členom VV.
VšZP: Žiadame o upravenie výšky odmeny správcu za dohľad z 250 € mesačne na 250 € štvrťročne,
aby došlo k šetreniu prostriedkov na strane nákladov
RS:Požiadavka bude zohľadnené v prepracovanej verzii RP.
VšZP: Žiadame o prepracovanie a zapracovanie našich pripomienok do RP, (do 15 dní)
VšZP: V prípade, že naša pohľadávka nebude uspokojovaná v celkovej dlžnej sume (100%)
v časovom horizonte 09 mesiacov od schválenia RP, tak VšZP nebude hlasovať za prijatie RP
Daňový úrad Banská Bystrica
- žiada doplniť do plánu vyhlásenie o tom, že dlžník bude novovzniknuté daňové povinnosti uhrádzať
včas a v správnej výške
- žiada do plánu doplniť ocenenie nehnuteľného majetku
- nesúhlasí s navrhovaným uspokojením 80 % pre zabezpečených veriteľov
- navrhuje zvýšiť mieru uspokojenia zabezpečených veriteľov na 100 % v navrhovanej lehote 60
mesiacov, z toho vyplývajúce prípadné zníženie miery uspokojenia nezabezpečených veriteľov bude
posúdené
3. Hlasovanie o RP
Členovia veriteľského výboru v rozprave predniesli výhrady k predloženému návrhu RP. Predseda VV
vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia
veriteľského výboru, ktorým sa predkladateľovi určí lehota 15 dní na prepracovanie RP, a to v zmysle
prednesených výhrad.
Hlasovanie o návrhu uznesenia VV:
Za – 100 %
Proti – 0 %
Zdržal sa – 0 %
Veriteľský výbor prijal nasledujúce uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor dlžníka určuje v zmysle ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR predkladateľovi RP
lehotu 15 dní na prepracovanie RP, a to v zmysle prednesených výhrad. Lehota začne plynúť
odo dňa nasledujúceho po dni konania zasadnutia veriteľského výboru.“
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4. Diskusia
Predkladateľ plánu zastúpený reštrukturalizačným správcom oboznámil prítomných členov
veriteľského výboru, že je pripravená ďalšia verzia RP, v ktorej bude (pri zachovaných lehotách
plnenia 60 mesiacov) miera uspokojenia zabezpečených veriteľov zvýšená na 100 % a miera
uspokojenia nezabezpečených veriteľov bude preto znížená na cca 62 %.
Reštrukturalizačný správca ďalej informoval členov VV o postupe racionalizácie podniku. Osobné
náklady sa z priemernej mesačnej výške 45 tis. € v roku 2012 znížili na výšku cca 30 tis. € v roku
2013. Naďalej sa vykonáva obnova vozidlového parku a uvažuje sa o predaji areálu spoločnosti.
Spoločnosť W.A.G. payment solutions, a.s., sa zaujímal, či je potrebné obávať sa vstupu spoločnosti
do konkurzu, aj keď oni ako nezabezpečený veriteľ súhlasia s plnením len 10 %. Podľa stanoviska
reštrukturalizačného správcu, pokiaľ by RP bol schválený veriteľským výborom v predpokladanom
pomere 3:2, je možné očakávať, že plán bude schválený aj schvaľovacou schôdzou veriteľov.
5. Záver
Vzhľadom na skutočnosť, že členovia veriteľského výboru nemali žiadne ďalšie návrhy, predseda VV
skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za
účasť a o 11:05 hod zasadnutie ukončil.

V Banskej Bystrici dňa 11.03.2013

Daňový úrad Banská Bystrica
predseda veriteľského výboru

K004869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAUMEKO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2777, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 451 037
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Laborecká 80, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/53/2012 S1159
Spisová značka súdneho spisu:
1K/53/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca úpadcu: BAUMEKO, s.r.o., so sídlom Družstevná 2777, 066 01 Humenné,
IČO: 36 451 037, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 1K/53/2012 týmto
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
Sekcia edičných činností
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reštrukturalizácie
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje, že zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa: Lorencic s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, SR, IČO:
35 693 479. Celková prihlásená suma 2 943,98 Eur.
OV 57/2013

V Humennom dňa 18.03.2013

JUDr. Daniel Fink, správca

K004870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Grieger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 227, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 663 973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Pernikárska 8, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 25/2012 S 568
Spisová značka súdneho spisu:
3K 25/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica
z konania prvej schôdze veriteľov úpadcu Richard Grieger, 038 61 Turčianske Kľačany 227, IČO:
40 663 973, zvolanej na deň 18.3.2013 v sídle kancelárie správkyne na ul. Pernikárska 8 v Žiline.
Zápisnica sa začala spisovať o 9,38 hod.
Správkyňa informuje prítomných, že zvolala Schôdzu veriteľov v súlade s ust. § 34 a nasl.
zák.č. 7/2005 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZoKR) zverejnením Oznamu
v Obchodnom vestníku OV 22/2013 pod K 001630 dňa 31.1.2013, v ktorom bol zverejnený
nasledovný program:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba členov veriteľského výboru, resp. voľba jedného zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 107,
ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. ZoKR
4. Informácia o stave majetku úpadcu
5. Zaujatie stanovísk vo veci ďalšieho postupu
6. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
7. Rôzne a záver
Predseda schôdze - správkyňa :
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JUDr. Alena Balážová - správkyňa konkurznej podstaty
úpadcu Richard Grieger, 038 61 Turčianske Kľačany 227, IČO:
40 663 973 ustanovená Uznesením OS v Žiline č.k. 3K 25/2012-74
zo dňa 4.12.2012.
Zapisovateľka :

Morgošová Bibiána – asistentka správkyne

Správkyňa oznámila prítomným, že vo Výzvach č. I. zo dňa 14.12.2012, č. II. zo dňa 15.1.2013
a č. III. zo dňa 19.2.2013 vyzvala úpadcu, aby si v zmysle ust. § 74, ods.2 ZoKR plnil zákonné
povinnosti úpadcu, medzi ktorými stanovila úpadcovi aj povinnosť zúčastniť sa SV, za účelom
odpovedania na otázky predsedu SV a prítomných veriteľov úpadcu.
Konštatuje úpadca sa SV nezúčastnil.
Celkovo do konkurzu podalo 33 veriteľov 205 prihlášok v sumárnej výške pohľadávok
455 028,23 €, z ktorých 30 veriteľov doručilo prihlášky do sídla správkyne v 45 dňovej lehote
stanovenej konkurzným súdom.
Traja veritelia · 1) Slovlepex, a.s. Bziny 219, Dolný Kubín, IČO: 31 625 509, · 2) GE Money, a.s.
Bottova 7, Bratislava, IČO: 17 324 220 a · 3) Peter Martinka - MP Servis, Bratislava, IČO: 40 222 535
doručili svoje prihlášky po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Správkyňa ich prihlášky
zapísala do zoznamu pohľadávok, avšak na týchto veriteľov platí právny režim ustanovený v ust. § 28,
ods.3 ZoKR, t.j., že im neprináležia hlasovacie práva.
Okresný súd v Žiline Uznesením 3K 25/2012-131, 511223184 zo dňa 15.2.2013 rozhodol, že
na podania veriteľa IZOGLAS s.r.o., so sídlom Sládkovičova 112, B. Bystrica, IČO: 36 052 817 zo dňa
24.1.2013, ktorými si v konkurze uplatnil pohľadávky voči úpadcovi vo výške 930,57 €, vo výške
330,68 € a vo výške 1 409,72 € sa neprihliada ako na prihlášky.
Dňa 27.2.2013 uplynula lehota na popieranie pohľadávok. V tejto prekluzívnej lehote žiadny veriteľ
nepodal podnet na popretie pohľadávky, a ani správkyňa žiadnu z prihlásených pohľadávok ne-poprela
=> čím bolo zistených 204 prihlášok 32 veriteľov v celkovej uznanej výške oprávnených pohľadávok
454 900,28 €.
Predseda SV konštatuje, že na prvej schôdzi veriteľov sú prítomní veritelia tak, ako sa títo zapísali do
Prezenčnej listiny :
- SR - Finančné riaditeľstvo SR B. Bystrica, Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina - poverenec Anna Krčmárová, na základe Poverenia zo dňa 28.2.2013 - veriteľ č. 5 z KZP s počtom hlasov 122
006 => 27,526 % (ďalej len veriteľ č. 5)
- Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484 poverenec JUDr. Katarínu Baginovú, na základe Poverenia zo dňa 22.8.2012 - veriteľ č. 19 z KZP
s počtom hlasov 57 071 => 12,876 % (ďalej len veriteľ č. 19)
- HASTA, s.r.o. Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, IČO: 31 646 751 - splnomocnenec
Miroslav Krajčík, na základe Splnomocnenia zo dňa 12.3.2013 - veriteľ č. 11 z KZP s počtom hlasov
55 589 => 12, 542 % (ďalej len veriteľ č. 11)
- Nováková Alena, nar.: 28.5.1977, Blatnica 469 - veriteľ č. 16 z KZP s počtom hlasov 8 368 =>
1,888 % (ďalej len veriteľ č. 16)
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Správkyňa poučila prítomných veriteľov o ich právach a povinnostiach ohľadom účasti na prvej schôdzi veriteľov a hlasovania v zmysle ust. § 35, § 36 a § 37 ZoKR. Správkyňa oznámila, že podľa ust.
§ 34, ods.1 ZoKR prvú schôdzu veriteľov zvoláva správca a tejto aj predsedá podľa ust. § 35,
ods.1 ZoKR.
ad. 1.

Otvorenie schôdze,

Predseda SV konštatoval, že Schôdza veriteľov (ďalej len SV) je v zmysle § 35, ods.3 ZoKR
uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomní štyria veritelia z celkovým počtom hlasov 243 034 čo
predstavuje 54,832 % všetkých hlasov veriteľov.
Predseda SV predniesol návrh UZNESENIA č. 1 :
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu predsedu schôdze veriteľov
ohľa-dom vyhlásenia, že SV je uznášaniaschopná a poučenie prítomných veriteľov o znení
ustanov. § 35, § 36, § 37 ZoKR.
Hlasovanie:
Za hlasovali :
Veriteľ č. 5,11,16,19
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Predseda SV konštatuje, že Uznesenie č. 1 bolo prijaté, nakoľko za hlasovalo 100 % hlasov
prí-tomných veriteľov.
ad.2.

Správa o činnosti a stave konkurzného konania

Predseda SV oboznámil prítomných o činnosti a úkonoch vykonaných správkyňou do konania SV.
Oboznámil veriteľov, že majú možnosť oboznámiť sa Správami č. I-IV. správkyne, ktoré boli doručené
konkurznému súdu a nachádzajú sa v Správcovskom spise.
Správkyňa Výzvami zo dňa 14.12.2012 a 15.1.2013 adresovanými do sídla úpadcu - súčasne
aj trvalého bydliska úpadcu - Turčianske Kľačany 227, ako aj na prevádzku úpadcu - Malý Čepčín 137,
vyzývala úpadcu na plnenie zákonných povinností úpadcu. Vo výzvach správkyňa úpadcovi určila
lehotu na plnenie povinností a stanovila termín spoločného rokovania na deň 8.1.2013 a 29.1. 2013.
Keďže obe zásielky sa vrátili späť nedoručené z dôvodu, že adresát tieto v odbernej lehote
neprebral, čo vytvorilo správkyni závažné prekážky v plnení jej povinností, najmä spracovanie Súpisu
majetku podstát, správkyňa podaním zo dňa 7.2.2013 podala na konkurzný súd Návrh na vyzvanie
úpadcu na súčinnú spoluprácu a na predvedenie na súd.
Súd z dôvodu efektívnosti konkurzného konania sa dňa 19.2.2013 s úpadcom skontaktoval telefonicky,
poučil tohto o účinkoch vyhlásenia konkurzu a vyzval ho, aby sa skontaktoval so správkyňou.
Úpadca sa dňa 19.2.2013 telefonicky nakontaktoval na správkyňu.
Správkyňa úpadcovi v telefonickom rozhovore oznámila, že vzhľadom na špecifičnosť a rozsiahlosť
povinností úpadcu, tomuto opätovne zašle Výzvu č. III do miesta trvalého pobytu z dôvodu, aby
úpadca mal vedomosť aké povinnosti a v akej forme má splniť.
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Ďalej správkyňa poučila úpadcu, že už v súčasnosti doterajším svojim „nekonaním“ sa dopúšťa
trestného činu marenia konkurzného konania.
Úpadca v tomto telefonickom rozhovore ubezpečil správkyňu, že Výzvu prevezme, že splní všetky
povinnosti úpadcu a že v budúcnosti už bude poskytovať správkyni súčinnosť. Na základe tohto
prísľubu úpadcu správkyňa oznámila úpadcovi termín spoločného rokovania 6.3.2013 o 10,30 hod
v sídle správkyne.
No úpadca sa opätovne dňa 6.3.2013 do sídla správkyne nedostavil, ani nijakým spôsobom sa
so správkyňou nenakontaktoval, ani neospravedlnil svoju neúčasť. Správkyňa sa pokúšala
nakontaktovať na úpadcu telefonicky na č.t. 0919038242, 0919175968, 0434303942, no bezúspešne
(na prvom a treťom čísle nikto nedvíhal telefón, a ani po dlhom vyzváňaní sa nezapojil
nahrávač).
Dňa 14.3.2013 sa vrátil návratkový lístok od úpadcu ktorým prevzal Výzvu III dňa
11.3.2013 no do konania SV sa so správkyňou nekontaktoval a teda nesplnil ani jednu zo zákonných
povinností úpadcu.
Keďže sa úpadca do sídla správkyne nedostavil ani na tretí ňou vytýčený termín spoločného
rokovania - 6.3.2013, správkyňa dňa 11.3.2013 opätovne konkurzný súd návrh na predvedenie úpadcu
na súd a podala návrh na uloženie pokuty vo výške 165 000,-€.- za nerešpektovanie účinkov
vyhláseného konkurzu a neposkytnutie žiadnej súčinnosti správkyni.
Keďže správkyni nebola úpadcom odovzdaná ani Mimoriadna účtovná závierka ku dňu
pred-chádzajúcemu deň účinnosti vyhláseného konkurzu, ani žiadne obchodné knihy úpadcu,
správkyňa neotvorila obchodné knihy úpadcu. Z uvedeného dôvodu správkyňa vedie len provizórne
účtovníctvo zavedením Pokladničnej knihy a účtovaním len príjmov a výdavkov vynakladaných od
12.12.2012 - bez náväznosti na účtovníctvo úpadcu.
Správkyňa odovzdala prítomným veriteľom, ňou spracované konkrétne vykázanie skladby
hodnoty majetku úpadcu a záväzkov úpadcu vykázaných v daňových priznaniach za r. 2007, 2008
a 2010.
ad.3.

Voľba veriteľského výboru.

Podľa ust. § 37, ods.1 ZoKR predseda SV predkladá spomedzi prítomných veriteľov oprávnených na
SV hlasovať návrhy postupne od veriteľa s najvyšším počtom hlasov :
- návrh veriteľa č. 5 za člena VV s počtom hlasov 122 006 - SR - Finančné riaditeľstvo SR B.
Bystrica, Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina , IČO: 42 499 500
Hlasovanie :
Za hlasovali :
Veriteľ č. 5,11,16.,19
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
UZNESENIE č. 2
SV 100% hlasov prítomných veriteľov zvolila za člena VV veriteľa - SR - Finančné riaditeľstvo
SR B. Bystrica, Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500
- návrh veriteľa č. 19 za člena VV s počtom hlasov 57 071 - Sociálna poisťovňa so sídlom
v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484
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Hlasovanie :
Za hlasovali :
Veriteľ č. 5,11,16,19
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
UZNESENIE č. 3
SV 100% hlasov prítomných veriteľov zvolila za člena VV veriteľa Sociálnu poisťovňu so
sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484
- návrh veriteľa č. 11 za člena VV s počtom hlasov 55 589 - HASTA, s.r.o. Bytčianska 814/131,
Žilina - Považský Chlmec, IČO: 31 646 751
Hlasovanie :
Za hlasovali :
Veriteľ č. 5,11,16,19
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
UZNESENIE č. 4
SV 100% hlasov prítomných veriteľov zvolila za člena VV veriteľa - HASTA, s.r.o. Bytčianska
814/131, Žilina - Považský Chlmec, IČO: 31 646 751
- návrh veriteľa č. 16 za člena VV s počtom hlasov 8 369 - Alena Nováková, nar. 28.5.1977, 038 15
Blatnica 469
Hlasovanie :
Za hlasovali :
Veriteľ č. 5,11,16,19
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
UZNESENIE č. 5
SV 100% hlasov prítomných veriteľov zvolila za člena VV - Alenu Novákovú, nar. 28.5.1977, 038
15 Blatnica 469
Vzhľadom na to, že na tejto SV boli prítomní len štyria veritelia, z ktorých boli zvolení len štyria
členovia VV platí ustanovenia § 37, ods.1, t.j. že štvrtý zvolený člen VV sa nepovažuje za zvoleného
a VV je len trojčlenný.
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Informácia o stave majetku

Keďže správkyňa nemala k dispozícií od úpadcu žiadnu písomnú dokumentáciu ani žiadne
informácie o majetku úpadcu bola nútená zisťovať majetok úpadcu prostredníctvom zasielaní
množstva písomných žiadostí o súčinnú spoluprácu tretím osobám využijúc ust. § 75, ods. 3, 4, 5
zák.č. 7/2005 Z.z. ZoKR tak, ako sú tieto zaregistrované v Spisovom prehľade Základného
správcovského spisu.
Predseda SV informoval SV, že aj napriek týmto sťaženým podmienkam sa správkyni podarilo
dohliadnuť majetok vlastnícky patriaci úpadcovi, ktorý správkyňa zapísala do Súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu, a to v rozsahu a obsahu tak, ako jeho zverejnenie zabezpečila v Obchodnom
vestníku OV 31/2013, pod K 002356 dňa 13.2.2013.
Správkyňa zapísala do Súpisu všeobecnej podstaty úpadcu 8 súpisových zložiek v celkovej hodnote
102 700,-€. Predseda SV oboznámil prítomných veriteľov s obsahom súpisových zložiek majetku
Súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Prítomný veriteľ SV sa dopytoval na správkyni či je možné zabezpečiť, resp. zamedziť
k znehodnocovaniu majetku úpadcu, nakoľko má vedomosť, že na stavbe v Malom Čepčíne bola
rozobratá časť strechy.
ad. 5.

Zaujatie stanovísk vo veci ďalšieho postupu

Predseda SV informoval prítomných veriteľov, že náklady konkurzu - PPP boli odo dňa vyhlásenia
konkurzu uhrádzané z pôžičky, ktorú poskytla správkyňa Zmluvou o pôžičke vo výške 250,-€ a
z preddavku, ktorý vo výške 663,88 € Okresný súd Žilina vrátil na účet úpadcu. Predseda SV predložil
písomne spracovanú Správu o príjmoch a nákladoch už uhradených a budúcich nákladoch
konkurzného konania s tým, že veritelia sa s obsahom tejto Správy oboznámili a nevzniesli námietky
ani pripomienky.
Predseda SV informoval o nákladoch konkurzu - výške uhradených a zatiaľ neuhradených PPP a dal
hlasovať ich odsúhlasenie SV tak, ako sú tieto špecifikované v Správe o príjmoch a výdavkoch správy
prednesená na SV, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zápisnice.
Predseda SV predniesol návrh UZNESENIA č. 6. :
SV odsúhlasila Správu o príjmoch a výdavkoch správy zo dňa 18.3.2013. SV dala súhlas na
náklady konkurzného konania v rozsahu špecifikovanom v Správe.
Hlasovanie:
Za hlasovali :
Veriteľ č. 5,11,16,19
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Predseda SV konštatuje, že Uznesenie č. 6 bolo prijaté, nakoľko za hlasovalo 100 % hlasov
prí-tomných veriteľov.
ad. 6.

Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR

Predseda SV informoval prítomných veriteľov, že v zmysle ust. § 36, ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z. do
pôsobnosti SV patrí rozhodovanie o výmene správcu. O výmene správcu sa rozhoduje vždy na prvej
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pôsobnosti SV patrí rozhodovanie o výmene správcu. O výmene správcu sa rozhoduje vždy na prvej
schôdzi veriteľov. Tento bod je obligátnou časťou prvej schôdze veriteľov. Predseda SV vyzval
prítomných veriteľov na využitie svojho práva v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia a vyzval
prítomných veriteľov, aby predložili návrhy na výmenu správcu. Ani jeden z prítomných veriteľov
nepredložil návrh na výmenu správcu.
OV 57/2013

Predseda SV predniesol návrh UZNESENIA č. 7 :
Schôdza konkurzných veriteľov vzhľadom na to, že žiadny z prítomných veriteľov nepredložil
návrh na výmenu správcu, doterajšieho správcu potvrdzuje vo funkcii.
Hlasovanie:
Za hlasovali :
Veriteľ č. 5,11,16,19
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Predseda SV konštatuje, že Uznesenie č. 7 bolo prijaté, nakoľko za hlasovalo 100 % hlasov
prí-tomných veriteľov.
ad.7.

Rôzne a záver

Prítomní veritelia nemali žiadne iné návrhy na prejednanie touto SV.
Predseda SV vyzval prítomných veriteľov, aby sa vyjadrili či vznášajú námietky proti prijatým
uzneseniam a obsahu zápisnice.
Prítomní veritelia nevzniesli námietky proti prijatým Uzneseniam č. 1-7, ani k obsahu Zápisnice
zo SV, a nemali žiadne návrhy na doplnenie obsahu zápisnice, ktorá bola na SV nahlas
dik-tovaná.
Predseda SV o 11,00 hod ukončil prvé zasadnutie Schôdze veriteľov a prítomným veriteľom sa
poďakoval za účasť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je Prezenčná listina.
V Žiline 18.3.2013
JUDr. Alena BALÁŽOVÁ, správkyňa

K004871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.K. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šibeničný Vrch 1, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 627 003
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 47/2012. S1405
Spisová značka súdneho spisu:
1K 47/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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OV 57/2013

Deň vydania: 21. marca 2013

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu B.K. s.r.o., so sídlom:
Šibeničný Vrch 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 627 003, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9305/S oznamuje účastníkom konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na Hornej ulici 13, 974 01 Banská
Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:00-12:00 a od 13:00-15:00 hod. Termín je
potrebné si dohodnúť vopred na tel.č. 048/419 53 86.
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca.

K004872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trio STAV, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 54, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 937 055
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/45/2011
Spisová značka súdneho spisu:
29K/45/2011 S1510
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

I. Základné identifikačné údaje
správca: Mgr. Branislav Zemanovič
Piaristická 44
911 01 Trenčí
Slovenská republika
IČO: 41 441 770
DIČ: 1073612980
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
značka správcu: S1510
e-mail: zemanovic@onlinespravca.sk

úpadca: Trio STAV, s.r.o., v konkurze
Jesenského 54
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 43 937 055,
spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín,
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OV 57/2013

Deň vydania: 21. marca 2013

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19708/R

súd: Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 01 Trenčín
Slovenská republika

II. Program zasadnutia veriteľského výboru
Táto zápisnica z predstavuje písomný záznam zo zasadnutia veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 6
zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zmysle neskorších predpisov ( ďalej len ako: „ZKR“ ), konaného dňa 15.03.2013 v sídle správcu.
Nakoľko schôdza veriteľov bola zvolaná z podnetu správcu, schôdzi predsedá prítomný správca.
Všetci členovia trojčlenného veriteľského výboru hlasovali v zmysle § 38 ods. 3 ZKR písomne. Za
prítomného sa teda považujú správca a veritelia ( členovia veriteľského výboru ): Ing. Ján
Hollý, Daniela Steiningerová a Sociálna poisťovňa. V zmysle oznámenia o zvolaní schôdze veriteľov
zo dňa 27.02.2013, predmet zasadnutia veriteľského výboru tvorí:
uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku podstát úpadcu ( všeobecná podstata ),
ako aj schválenie znenia súťažných podkladov a súvisiacich písomností;
III. K predmetu programu
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 25.02.2013, sp. zn.: 29K/45/2011, vydaným v právnej
veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Trio STAV, s.r.o., v konkurze, Jesenského 54, 911 01
Trenčín, Slovenská republika, IČO: 43 937 055, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra
Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19708 došlo k povoleniu vstupu veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., sídlo: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
35 776 005, ktorým zároveň dochádza k zániku postavenia účastníka konania ( člena veriteľského
výboru ): Sociálna poisťovňa, sídlo: Ul. 29 Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 30 807 484. V čase konania uvedené rozhodnutie súdu nebolo právoplatné, teda veriteľský
výbor má zákonné, t.j. minimálne trojčlenné zloženie.
Vzhľadom na obdržané výsledky písomného hlasovania, hlasovanie prebehlo nasledovne:
Hlasovanie o spôsobe výkonu speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu
Veriteľ za
Veritelia proti
Zdržali sa hlasovania
Sociálna poisťovňa
Ing. Ján Hollý
Daniela Steiningerová
-

Výsledky hlasovania podľa počtu hlasov prítomných veriteľov
Za:
Proti
Zdržali sa:

Bolo teda prijaté:
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OV 57/2013

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 21. marca 2013

Uznesenie číslo 1:
„veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku podliehajúceho
konkurzu formou verejného ponukového konania, pričom najnižšia výška podania záujemcami
je 70% súpisovej hodnoty majetku“

Hlasovanie o schválení predložených listín
Veriteľ za
Veritelia proti
Ing. Ján Hollý
Sociálna poisťovňa
Daniela Steiningerová
-

Zdržali sa hlasovania
-

Výsledky hlasovania podľa počtu hlasov prítomných veriteľov
Za:
Proti
Zdržali sa:

2
1
0

Bolo teda prijaté:
Uznesenie číslo 2:
„veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na postup pri výkone verejného
ponukového konania v zmysle predložených písomností, t.j. oznámenia o vyhlásení verejného
ponukového konania do Obchodného vestníka, súťažných podmienok verejného ponukového
konania a kúpnej zmluvy“
IV. Zasadnutie veriteľského výboru podľa § 38 ZKR
Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva správca tak, aby sa konalo do 15 dní od jeho zvolenia.
Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca.
Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru.
Člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu; pravosť podpisu člena
veriteľského výboru musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského
výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri
voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.
Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných.
Ak veriteľský výbor požiada správcu o účasť na zasadnutí veriteľského výboru, správca je povinný sa
na zasadnutí veriteľského výboru zúčastniť. Správca je oprávnený zúčastniť sa na každom zasadnutí
veriteľského výboru, ak si veriteľský výbor z dôležitých dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho účasti;
Sekcia edičných činností
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veriteľského výboru, ak si veriteľský výbor z dôležitých dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho účasti;
o dôvodoch tejto výhrady predseda veriteľského výboru bezodkladne informuje súd. Ak veriteľský
výbor do 30 dní od zasadnutia bez účasti správcu z dôvodu výhrady nepožiada súd o odvolanie
správcu alebo o zvolanie schôdze veriteľov na účel výmeny správcu, predseda veriteľského výboru
oboznámi správcu o predmete rokovania veriteľského výboru a dôvodoch vyhradenia si zasadnutia
bez jeho účasti.
OV 57/2013

Úpadca, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu alebo zákonný zástupca úpadcu je
povinný sa na písomnú žiadosť veriteľského výboru alebo správcu zúčastniť na zasadnutí veriteľského
výboru a odpovedať na otázky členov veriteľského výboru a správcu.
O priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje zoznam
prítomných členov veriteľského výboru, opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru a znenia
uznesení prijatých veriteľským výborom spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnicu vyhotovuje a
podpisuje predseda veriteľského výboru. Odpis zápisnice predseda veriteľského výboru najneskôr do
piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru doručí súdu a správcovi. Ak si veriteľský
výbor zo závažných dôvodov vyhradil zasadnutie bez prítomnosti správcu, odpis zápisnice sa
správcovi doručuje až v prípade oboznámenia správcu s predmetom rokovania veriteľského výboru.
Správca najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej zverejnenie v
Obchodnom vestníku. Zápisnica tvorí súčasť správcovského spisu.
Každý veriteľ zistenej nezabezpečenej pohľadávky sa môže do troch dní od zverejnenia uznesenia
veriteľského výboru v Obchodnom vestníku domáhať, aby súd zrušil uznesenie veriteľského výboru z
dôvodu jeho rozporu so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov. Ak je napadnuté uznesenie
veriteľského výboru v rozpore so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov, súd napadnuté
uznesenie veriteľského výboru do siedmich dní od doručenia návrhu zruší, inak návrh v rovnakej
lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci môže súd aj bez návrhu účinky uznesenia veriteľského
výboru pozastaviť.
V. Záver
Správca ako predseda veriteľského výboru ukončil schôdzu veriteľského výboru dňa 15.03.2010
o 10:15 hod.

v Trenčíne, dňa 15. marec 2013
Mgr. Branislav Zemanovič
správca úpadcu: Trio STAV, s.r.o., v konkurze
číslo konania: 29K/45/2011

K004873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

Karol Bogyó BOTO-TRANS "v
konkurze"
Bruty 173, 943 55 Bruty
33 126 488
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949
01 Nitra
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Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
OV 57/2013

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo
príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22 , 949 01 Nitra správca úpadcu Karol
Bogyó BOTO-TRANS, s miestom podnikania 943 55 Bruty 173, IČO: 33 126 488 podľa ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovná pohľadávka veriteľa
Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava doručená správcovi prihláškou
pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:
Číslo prihlášky
1

Istina

Úroky

Úroky z
omeškania

Poplatok z
omeškania

Náklady z
uplatnenia

50 €

Celková suma
50 €

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K004874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESS, spol. s r.o. Sobrance
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 700 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S1093
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca konkurznej podstaty úpadcu RESS spol. s r.o. Sobrance,
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217 oznamuje, že po základnej 45
dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 01.02.2013 súhrnná
prihláška veriteľa: LEGNO TRADE, s.r.o., Dukelská 837/134, 087 01 Giraltovce, IČO: 36685313
-

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1

eur)

Celková suma prihlásených pohľadávok 1501,49 € ( por.č. 1 – 739,79 eur, por. č. 2 – 761,70

-

Poradie – iná pohľadávka

Právny dôvod – Pohľadávka vznikla nezaplatením faktúry číslo 20100202 a faktúry číslo
20100207.
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Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

K004875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Grieger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 227, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 663 973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Pernikárska 8, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 25/2012 S 568
Spisová značka súdneho spisu:
3K 25/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica

zo zasadnutia Veriteľského výboru konané v sídle správkyne - Pernikárska 8, Žilina dňa 18.3.2013
o 11,15 hod.
Prítomní :
- Krčmárová Anna - veriteľ č. 5

Slovenská republika Finančné riaditeľstvo SR B. Bystrica,

DÚ Žilina Janka Kráľa 2, Žilina IČO: 42 499 500
- JUDr. Baginová Katarína - veriteľ č. 19 Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29
augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
- Krajčík Miroslav - veriteľ č.11

HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina – Považský

Chlmec, IČO: 31 646 751
Program zasadnutia VV
1) Voľba Predsedu Veriteľského výboru
1) Člen veriteľského výboru - veriteľ č. 5 - Slovenská republika Finančné riaditeľstvo SR Bratislava,
DÚ Žilina Janka Kráľa 2, Žilina IČO: 42 499 500 navrhuje za predsedu veriteľského výboru veriteľa č.
11 - HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina Považský Chlmec, IČO: 31 646 751
Hlasovanie:
Za hlasovali : 3 hlasy
Proti hlasovali : 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 1 VV
Na zasadnutí VV bol zvolený predseda VV - veriteľa č. 11 - HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010
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Na zasadnutí VV bol zvolený predseda VV - veriteľa č. 11 - HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010
03 Žilina Považský Chlmec, IČO: 31 646 751
OV 57/2013

Prítomní členovia VV vyčerpali program schôdze VV a predseda VV SV ukončil a poveruje správkyňu,
aby túto Zápisnicu zverejnila v OV.
Zápisnica bola nahlas diktovaná na znak súhlasu z jej obsahom prítomnými členmi VV sa
týmito podpisuje.
Zápisnica ukončená o 11,20 hod
Krčmárová Anna - veriteľ č. 5

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

JUDr. Baginová Katarína - veriteľ č. 19

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

Krajčík Miroslav - veriteľ č.11

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

K004876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Karol Bogyó BOTO-TRANS "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 173, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 126 488
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo
príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22 , 949 01 Nitra správca úpadcu Karol
Bogyó BOTO-TRANS, s miestom podnikania 943 55 Bruty 173, IČO: 33 126 488 podľa ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovná pohľadávka veriteľa
BIOLIFE spol.s r.o., so sídlom Matúškovská cesta 884, Galanta, zast. Advokátskou kanceláriou JUDr.
Matúš Meheš s.r.o. doručená správcovi prihláškou pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:
Číslo prihlášky
1

Istina

Úroky

2.612,86 €

808,50 €

Úroky z
omeškania
3.387,79 €

Poplatok z
omeškania

Náklady z
uplatnenia

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K004877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVEC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 12, 080 01 Prešov
Sekcia edičných činností
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Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 12, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 705 898
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2012 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
OV 57/2013

Prvá arbitrážna, k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, so sídlom kancelárie v
rámci obvodu OS Prešov, MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, správca konkurznej podstaty úpadcu
AVEC spol. s r.o., so sídlom Svätoplukova 12, 080 01 Prešov, IČO: 31 705 898, týmto zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na adrese; MUDr. Alexandra 4, 060 01
Kežmarok, dňa 24.5.2013, o 12.00 hod. (prezentácia od 11.45 h do 12.00 h). Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, zástupcovia veriteľov
predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
Voľba členov veriteľského výboru
Záver

Prvá arbitrážna k. s.
správca úpadcu AVEC spol. s r.o. "v konkurze"
Mgr. Peter Kundrát
Komplementár spoločnosti

K004878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VODOPLAST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 36, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 702 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Rázusova 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/79/2012/S1453
Spisová značka súdneho spisu:
32K/79/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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1. Peňažné prostriedky – Bankový účet
Celková suma: 5.274,06 mena: EUR; hotovosť na bankovom účte č. 2585759651/0200 ku dňu
18.03.2013, súpisová hodnota majetku k 18.03.2013: 5.274,06 €.

2. Pohľadávka voči bývalému spoločníkovi
Celková suma: 41.825,75 mena: EUR; dlžník: neb. Ing. Juraj Drlička, nar. 31.03.1957, r.č.
XXXXXX/XXXX, zomrelý 19.09.2012, naposledy bytom Royova 1655/14, 921 01 Piešťany, SR,
prihlásená v dedičskom konaní vedenom na Notárskom úrade JUDr. Milan Rovňák, so sídlom
Námestie 1. mája 14, 921 01 Piešťany; právny dôvod vzniku: chýbajúca hotovosť v pokladni
spoločnosti vybratá zomrelým spoločníkom a konateľom spoločnosti neb. Ing. Jurajom Drličkom,
súpisová hodnota majetku k 18.03.2013: 41.825,75 €.

K004879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Reischl MIROKATA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1199, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 644 713
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Rimaszobati
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2012 S1321
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Nitra, Damborského 5, Nitra, Prihláška č. 1-14, celková zabezpečená suma 13 348,18 €
Pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 5-18
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 565; obec: Vráble; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Vráble; číslo LV: 4254; parcelné číslo: 1284; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 1 000,- EUR
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 116; obec: Vráble; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Vráble; číslo LV: 4254; parcelné číslo: 1291/15; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 180,- EUR
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 701; obec: Vráble; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Vráble; číslo LV: 4254; parcelné číslo: 1291/16; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 1050,- EUR
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 180; obec: Vráble; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Vráble; číslo LV: 4254; parcelné číslo: 1291/17; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 270,- EUR
Druh stavby: obytný dom; ulica: Kollárova 858, Vráble, vchod č. 2, 1.p., byt č. 5, na parcele č. 1284;
obec: Vráble; štát: SR; názov katastrálneho územia: Vráble; číslo LV: 4254; súpisné číslo 858;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 20 000,- EUR
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
k pozemku: 7860/109644
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

77

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 57/2013

Deň vydania: 21. marca 2013

Nehnutelnosti sa nachádzali v BSM, Podľa § 53 ZoKR vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Správca podal návrh na vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov na príslušný súd.

K004880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Balabánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2584/21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.198
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Rimaszobati
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/81/2012 S 1321
Spisová značka súdneho spisu:
31K/81/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o čísle účtu.
Ing. Aneta Rimaszombati, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu
Miroslava Balabánová, narodená 28.2.1985, bytom Družstevná 2584/21, 945 01 Komárno týmto v
súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky nasledovne: č. účtu:
3400202318/3100 vedený vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia.

K004881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Balabánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2584/21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.198
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Rimaszobati
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/81/2012 S 1321
Spisová značka súdneho spisu:
31K/81/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Aneta Rimaszombati správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslava Balabánová, narodená
28.2.1985, bytom Družstevná 2584/21, 945 01 Komárno zvoláva v zmysle ustanovenia §34 ods.1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií prvú schôdzu veriteľov ,ktorá sa bude konať
7.5.2013 o 10.00 hod. /prezentácia od 09. 45 hod. do 10. 00 hod./ v kancelárii správcu na adrese:
Rákocziho 12, 940 01 Nové Zámky.
Program schôdze:1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov /ust. §37 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu /ust. § 36 ZKR/
Sekcia edičných činností
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5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
Ing.Aneta Rimaszombati, správ

K004882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Párničan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabradský Vrbovok 4, 962 51 Čabradský Vrbovok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/62/2012/S1500
Spisová značka súdneho spisu:
1K/62/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu:
Postihnuteľná časť príjmu za mesiac december 128,20 €
Postihnuteľná časť príjmu za mesiac február 128,20 €
V Banskej Bystrici 18.3.2013
JUDr. Daniel Janšo, správca
v.r.
K004883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: N.E.T. REAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 180 505
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/23/2011 S1339
Spisová značka súdneho spisu:
26K/23/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku

Dlžník: Ing. Martin Dlužanin, Mierová 13, 066 01 Humenné, IČO: 37 370 359
Suma pohľadávky: 5506,27 €
Súpisová hodnota: 0 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Platobný rozkaz sp.zn.: 12Rob/171/2009

Dlžník: SID Košice, spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 36217344
Suma pohľadávky: 1905,84 €
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Súpisová hodnota: 1905,84 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Platobný rozkaz sp.zn.: 30Rob/19/2010

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K004884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIGAREAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2013 S1582
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Bohuslav Gelatka ako správca dlžníka MIGAREAL, s.r.o., so sídlom Piaristická 46, 911 01
Trenčín, IČO: 31 636 292, Vám oznamujem v zmysle § 8 ods. 4. zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch
v platnom znení, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárií správcu Piaristická 46, 911
01 Trenčín v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 15,00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese:
bohuslavgelatka@hotmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0911 516 890.

V Trenčíne, dňa 15.03.2013.

Mgr. Bohuslav Gelatka
správca

K004885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ultramix, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievozská 13/B, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 561
Obchodné meno správcu:
bnt restructuring k.s.
Sídlo správcu:
Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2012 S1598
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov úpadcu Ultramix, s.r.o.
Spisová
značka
správcovského
Spisová značka súdneho spisu: 2K/29/2012

spisu:

2K/29/2012
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Označenie úpadcu:
Obchodné meno: Ultramix, s.r.o.
Sídlo: Prievozská 13/B, 821 03 Bratislava;
IČO: 45 415 561;

Označenie správcu:
bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 47 239 930, značka
správcu: S 1598
Zápisnica z prvej schôdze veriteľov úpadcu: Dátum a čas konania: 18.03.2013 o 10,00 hod. Miesto
konania: Cintorínska 7, 811 08 Bratislava.

Prítomní:
Predseda schôdze: bnt restructuring k.s., správca, konajúci: Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.,
komplementár, Mgr. Ing. Dávid Oršula, komplementár.
Veritelia:
1.

Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Bratislava

2.

AKUS, a.s.

3.

Malach Consulting, s.r.o.

Všetci prítomní veritelia sa pred otvorením schôdze veriteľov prezentovali a svoju účasť na schôdzi
veriteľov potvrdili podpismi na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Program schôdze:
1.

Otvorenie schôdze,

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,

3.

Voľba veriteľského výboru,

4.

Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR),

5.

Rôzne,

6.

Záver.

Bod 1.: Otvorenie schôdze veriteľov
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Schôdzu veriteľov otvoril a v súlade so zákonnou úpravou jej predsedal správca úpadcu bnt
restructuring k.s., správca, Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., komplementár. Po privítaní prítomných
skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania
a programom schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom
vestníku č. 28/13 dňa 8.2.2013. Správca ďalej skonštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná
v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z., nakoľko sa jej zúčastnili 3 veritelia, z ktorých jeden je
oprávnený hlasovať s celkovým počtom 16.270 hlasov.
Pohľadávky veriteľov AKUS, a.s., Malach Consulting, s.r.o. a Stavma Slovakia, s.r.o. sa v zmysle § 95
ZKR budú v konkurze uspokojovať tak isto ako podriadené pohľadávky, nakoľko títo veritelia boli
spriaznení s úpadcom v zmysle § 9 ZKR. Z toho dôvodu veritelia AKUS, a.s., Malach Consulting, s.r.o.
a Stavma Slovakia, s.r.o. v zmysle § 35 ods. 4 ZKR nemajú právo hlasovať na schôdzi veriteľov ani
právo byť volený do veriteľského výboru.
Predseda ďalej oboznámil prítomných s obsahom ich hlasovacích práv, spôsobom hlasovania a s tým,
že schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. V prípade voľby
veriteľského výboru hlasujú len nezabezpečení veritelia.
Následne navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov.
Bod 2.: Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Od ustanovenia do funkcie správcu a vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu vykonal správca všetky
úkony za účelom zabezpečenia majetku úpadcu. Vykonané boli najmä nasledovné úkony:
písomná aj osobná výzva konateľa úpadcu dňa 20.12.2012 a dňa 21.12.2012, pána Mariána
Bundzela, na odovzdanie hnuteľných vecí v majetku úpadcu, ktoré má pán Bundzel v držbe;
prevzatie účtovných dokladov úpadcu od spoločnosti Účtovná a poradenská kancelária spol.
s r.o. dňa 21.12.2012;
Zverejnenie oznamu v obchodnom vestníku dňa 21.12.2012 kedy a kde je možné nahliadať
do spisu v predmetnej veci;
-

Analýza možnosti odporovania niektorým právnym úkonom úpadcu;

-

Dňa 10.1.2013 pán Bundzel odovzdal časť hnuteľného majetku úpadcu;

Nakoľko pán Bundzel neposkytol požadovanú súčinnosť v zmysle § 74 ZKR, podal správca
návrh, aby súd vyzval štatutára, pána Bundzela poskytnúť správcovi požadovanú súčinnosť, odovzdať
správcovi všetok majetok úpadcu najneskôr do siedmych dní od doručenia výzvy pod hrozbou
predvedenia alebo uloženia pokuty.
V súlade s § 76 ods. 2 bol v OV č. 31/13 dňa 13.2.2013 zverejnený súpis majetku oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a.s. so sídlom Šancova 1/A, 813 33
Bratislava, nakoľko na všetok hnuteľný majetok úpadcu je zriadené záložné právo v prospech vyššie
uvedeného veriteľa v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a pohľadávkam
číslo zmluvy: 000011A/CORP/11/011 zo dňa 08.03.2011. Podľa doterajších zistení správcu majetok
úpadcu pozostáva iba zo zverejneného majetku.
Informácia o zistených a popretých pohľadávkach veriteľov
Do konkurzného konania bolo prihlásených
prihlásených a zistených pohľadávok je 469.369,71 EUR;
-

33

pohľadávok.

Celková

výška

Výška zabezpečených pohľadávok je 128.301,66 EUR veriteľa UniCredit Bank Slovakia a.s.;
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Najväčším nezabezpečeným veriteľom je spoločnosť Malach Consulting, s.r.o. s výškou
zistenej pohľadávky v celkovej sume 119.557,88 EUR;
Bod 3.: Voľba veriteľského výboru
Nakoľko sa schôdze zúčastnil len jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať a byť zvolený do
veriteľského výboru, voľba veriteľského výboru sa neuskutočnila a pôsobnosť veriteľského výboru
vykonáva v zmysle §37 ods. 1 ZKR súd.
Bod 4.: Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR)
Predseda schôdze veriteľov vyzval všetkých prítomných veriteľov na predloženie návrhov na výmenu
správcu úpadcu spol. bnt restructuring k.s. Predseda postupne vyzval každého veriteľa v poradí od
návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov.
Žiadny z prítomných veriteľov nepredložil návrh na výmenu správcu.
Veriteľ, Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Bratislava hlasoval proti výmene
správcu.
Bod 5.: Rôzne
Žiadny z prítomných veriteľov nepredložil žiadne ďalšie návrhy.
Bod 6.: Záver
Na záver správca skonštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov, poďakoval sa prítomným
za účasť a zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 10:30 hod. Správca túto zápisnicu odošle súdu.
V Bratislave, dňa 18.03.2013
Zapísal: bnt restructuring k.s., správca, Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., komplementár

K004886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Mestský podnik služieb, s.r.o.
Hanušovce n/T.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 456 128
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2011 S1396
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu

Značka správcovského spisu: 1K/48/2011 S1396
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VYHODNOTENIE OTVÁRANIA OBÁLOK VO VECI
VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ -

VEC: Mestský podnik služieb s.r.o., Hanušovce nad Topľou – predaj hnuteľných vecí.

Dňa 15.03.2013 o 10:00 hod. bola otvorená obálka s poradovým číslom 1. doručená záujemcom
Csabom Farkašom, Číž 89, 980 43 Číž. Záujemca predložil ponuku na súbor hnuteľných vecí č. 1
(kancelárska a výpočtová technika), a to PC zostava - poradové číslo v súpise majetku 101, PC
zostava - poradové číslo v súpise majetku 102, PC zostava - poradové číslo v súpise majetku 103,
Tlačiareň HP Laser Jet 1020 – poradové číslo v súpise majetku 113 a Kopírka Laser Jet M 1005 MFP
– poradové číslo v súpise majetku 114. Navrhovaná suma 30,00 € s DPH.

Dňa 15.03.2013 o 10:00 hod. bola otvorená obálka s poradovým číslom 2. doručená záujemkyňou
Agátou Ivančovou, Mierová 324/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou. Záujemkyňa predložila ponuku na
súbor hnuteľných vecí č. 1 (kancelárska a výpočtová technika), a to PC zostava - poradové číslo
v súpise majetku 101, PC zostava - poradové číslo v súpise majetku 102, PC zostava - poradové číslo
v súpise majetku 103, Tlačiareň HP Laser Jet 1020 – poradové číslo v súpise majetku 113 a Kopírka
Laser Jet M 1005 MFP – poradové číslo v súpise majetku 114. Navrhovaná suma 40,00 € s DPH.

Nakoľko záujemkyňa Agáta Ivančová splnila všetky podmienky v zmysle zverejnenia v Obchodnom
vestníku je táto vyhodnotená ako víťaz predmetnej Verejnej obchodnej súťaže.

V Humennom, dňa 15.03.2013

....................................
JUDr. Ján Ninčák, MBA
správca konkurznej podstaty
Zn. správcu S1396

K004887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ATLAS REAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 868 716
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2012
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Deň vydania: 21. marca 2013
reštrukturalizácie
2K/6/2012
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do
inej podstaty

Zmena podstaty z: VŠEOBECNÁ
Zmena podstaty na: ODDELENÁ
Zabezpečený veriteľ: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 28/4

Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
6 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
7 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
8 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
9

Právny
dôvod
vzniku

peňažná pohľadávka
1 673,17 EUR
3000, s.r.o., IČO: 36 834 599, Trnavská cesta 74A, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1010278 na 2 086,06 € a 1010279 na 256,34 €, splatné 28.6.2010,
čiastočne uhradené
1 673,17 EUR
peňažná pohľadávka
4 750,97 EUR
Akzent Media spol. s.r.o., IČO: 00 895 628, Ivánska cesta 2D, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 8010049 splatná 19.2.2008 na 1 185,02 €, 9010045 splatná 17.2.2009 na 1
185,03 €, 1110008 splatná 21.4.2011 na 1 194,99 € a 1110009 splatná 21.4.2011 na 1 185,93 €, neuhradené
4 750,97 EUR
peňažná pohľadávka
611,56 EUR
ATLAS OFFICE, s.r.o., IČO: 36 361 798, Ružinovská 42, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 9010734 splatná 14.12.2009 na 34,77 €, 1010098 splatná 3.6.2010 na 6
014,14 €, 1010100 splatná 3.6.2010 na 2 823,15 €, čiastočne uhradené
611,56 EUR
peňažná pohľadávka
3 144,65 EUR
AUDIT TAX CONSULTING, k.s., IČO: 35 858 907, Priemyselná 1/A, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1010169 splatná 3.7.2010 na 168,28 €, 1010195 splatná 4.7.2010 na 78,51
€, 1010196 splatná 4.7.2010 na 19,55 €, 1010197 splatná 4.7.2010 na 2 111,11 €, 1010228 splatná 8.7.2010
na 245,72 €, 1010229 splatná 8.7.2010 na 1 563,60 €, 1010230 splatná 8.7.2010 na 250,50 €, čiastočne
uhradené

Súpisová
hodnota
3 144,65 EUR
majetku
Typ súpis
por.
zložky
peňažná pohľadávka
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por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
10 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník

Právny
11 dôvod
vzniku

Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
12 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
13 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
14 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník

Deň vydania: 21. marca 2013

peňažná pohľadávka
2 203,26 EUR
B2B CLEAN s.r.o., IČO: 36 831 255, Pavlovova 4, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 9010274 na 533,12 € splatná 26.5.2009, 9010351 na 194,58 € splatná
27.6.2009, 9010615 na 94,80 € splatná 9.10.2009, 1010276 na 2 751,02 € splatná 14.7.2010, 1010277 na
405,12 €, splatná 28.6.2010, čiastočne uhradené
2 203,26 EUR
peňažná pohľadávka
16 085,82 EUR
CAKOV-MAKARA, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 722 308, Drieňová 1/G, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 8010186, 8010232, 8010278, 8010283, 8010322, 8010417, 8010438,
8010459, 9010010, 9010160, 9010216, 9010319, 9010403, 9010430, 9010433, 9010480, 9010516, 9010624,
9010627, 9010697, 9010700, 9010743, 1010106, 1010107, 1010108, 1010109, na sumy v EUR: 311,18;
308,6; 43,25; 142,2; 308,6; 308,6; 34,76; 2992,18; 308,6; 308,6; 182,69; 1730,81; 39,27; 39,27; 308,6; 39,27;
39,27; 39,27; 308,6; 39,27; 2992,18; 39,27; 1998,89; 297; 2667,81; 542,88, splatné: 04.04.2008, 15.04.2008,
26.05.2008, 02.06.2008, 15.07.2008, 15.10.2008, 12.11.2008, 17.11.2008, 19.01.2009, 15.04.2009,
14.05.2009, 20.06.2009, 29.06.2009, 15.07.2009, 15.07.2009, 17.08.2009, 16.09.2009, 15.10.2009,
15.10.2009, 16.11.2009, 16.11.2009, 15.12.2009, 19.06.2010, 19.06.2010, 19.06.2010, 19.06.2010
16 085,82 EUR
peňažná pohľadávka
857,80 EUR
CPM Associates, spol. s r.o., IČO: 35 816 368, Trnavská cesta 74/A, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1010133, 1010134, 1010186, 1010187, na sumu EUR 2218,83; 172,37;
98,93; 28,28, uhradené EUR: 344,87; 27,52; 15,62; 4,51, splatné: 03.07.2010, 03.07.2010, 04.07.2010,
04.07.2010
857,80 EUR
peňažná pohľadávka
38,56 EUR
DBicon s.r.o., IČO: 36 285 447, Hlboká cesta 1, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1010171, 1010172, na sumu EUR 88,84; 25,25, uhradené EUR: 0; 75,23,
splatné: 3.7.2010
38,56 EUR
peňažná pohľadávka
804,50 EUR
DONEX, spol s r.o., IČO: 35 707 461, Prešovská 38/A, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1010214, 1010215, 1010218, 1010219, na sumu EUR 1640,68; 213,12;
1954,55; 237,71, uhradené EUR: 0; 1228,81; 142,09; 1569,53; 237,90, splatné: 8.7.2010
804,50 EUR
peňažná pohľadávka
967,18 EUR
DOVY, s.r.o., IČO: 36 610 321, Krajinská cesta 4, Bratislava
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Deň vydania: 21. marca 2013

z faktúr vystavených úpadcom č.: 7010276, 8010197, na sumu EUR 1413,25; 1796,48, uhradené EUR:
910,73; 1331,82, splatné: 3.5.2007, 29.10.2008
967,18 EUR
peňažná pohľadávka
162,98 EUR
DT LEGAL, s.r.o., IČO: 35 890 878, Kvačalova 28, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1010190, 1010208, na sumu EUR 186,68; 71,42, uhradené EUR: 95,12, 0,
splatné: 4.7.2010
162,98 EUR
peňažná pohľadávka
11,36 EUR
ELEMENT – ateliér architektúry s.r.o., IČO: 36 363 138, Sreznevského 21, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1010273, 1010503, na sumu EUR 224,34; 647,74, uhradené EUR: 224,34;
636,32, splatné: 28.6.2010; 11,42
11,36 EUR
peňažná pohľadávka
1 673,17 EUR
3000, s.r.o., IČO: 36 834 599, Trnavská cesta 74A, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1010278 na 2 086,06 € a 1010279 na 256,34 €, splatné 28.6.2010,
čiastočne uhradené
1 673,17 EUR
peňažná pohľadávka
236,21 EUR
FARESIN SK, a.s., IČO: 35 894 440, Ružinovská 42, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1102192009, na sumu EUR 236,21, uhradené EUR: 0, splatné: 29.10.2008,
zostáva zaplatiť
236,21 EUR
peňažná pohľadávka
2 504,45 EUR
GreenVen spol. s r.o., IČO: 36 731 871, Hrachová 16, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1010236, 1010237, 1010248, 1010249, 1010252, 1010253, 1010493, na
sumu EUR 136,25; 35,88; 307,63; 83,04; 1866,49; 316,8; 357,8, uhradené EUR: 53,93; 11,95; 0; 13,82;
41,91; 120,04; 357,79, splatné: 24.06.2010; 24.06.2010; 24.06.2010; 24.06.2010; 10.07.2010; 24.06.2010;
14.10.2010

Súpisová
hodnota
2 504,45 EUR
majetku
Typ súpis
por.
zložky
peňažná pohľadávka
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Deň vydania: 21. marca 2013

peňažná pohľadávka
122 094,10 EUR
HERMES INVEST s.r.o., IČO: 35 732 091, Potočná 52, Skalica
z faktúr vystavených úpadcom č.: 7010518; 8010013; 8010230; 8010323; 8010415; 9010009; 9010140;
9010141; 9010159; 9010432; 9010449; 9010462; 9010483; 9010626; 9010985; 1010010; 1010011; 1010030;
1010038;1010308, na sumu EUR 4443,84; 4443,84; 4443,84; 4443,84; 4443,84; 4443,84; 95581,87;
28912,34; 4443,84; 4443,84; 936,63; 27960,98; 364,05; 4443,84; 17,8; 1552,95; 588,72; 12717,3; 96570,02;
99144,06, uhradené EUR: 2900; 4000; 0; 0; 0; 0; 93448,03; 26995,35; 0; 0; 0; 16000; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
81222,68; 57681,14, splatné: 30.01.2008; 17.01.2008; 15.04.2008; 15.07.2008; 15.10.2008; 19.01.2009;
10.04.2009; 10.04.2009; 15.04.2009; 15.07.2009; 29.07.2009; 12.08.2009; 18.08.2009; 15.10.2009;
14.01.2010; 12.02.2010; 19.02.2010; 09.03.2010; 08.04.2010; 17.08.2010
122 094,10 EUR
peňažná pohľadávka
4 700,59 EUR
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM, IČO: 11 812 168, Račianska 25, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 9010044, na sumu EUR 4700,59, uhradené EUR: 0, splatné: 17.2.2009
4 700,59 EUR
peňažná pohľadávka
237 137,30 EUR
Ing. Miroslav Mravec - KARMINA, IČO: 11 811 994, Štúrova 12, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1102192005; 1102192006; 1102192007; 1102192008; 1102192010;
1102192011; 1102192013; 1102192044; 1102192045; 1102192048; 1102192049; 1102192064; 1102192070;
1102192074; 1102192081; 1102192088; 1102192090; 1102192095, na sumu EUR 9215,33; 8279,76;
9415,12; 12550,57; 15095,18; 13777,55; 2812,42; 17680,26; 3737,46; 10292,49; 12316,5;20219,59; 6794,6;
11536,46; 9627,4; 27525,79; 30085,1; 16175,67, uhradené EUR: 0, splatné: 18.09.2008; 23.09.2008;
02.10.2008; 09.10.2008; 16.12.2008; 23.12.2008; 31.12.2008; 08.03.2010; 15.03.2010; 18.02.2010;
25.02.2010; 14.06.2010; 22.06.2010; 29.06.2010; 06.07.2010; 20.07.2010; 27.07.2010; 18.08.2010
237 137,30 EUR
peňažná pohľadávka
1 149,15 EUR
IWA-SR, s.r.o., IČO: 35 744 031, Tomášikova 50/C, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 9010629, na sumu EUR 1149,15, uhradené EUR: 0, splatné: 15.10.2009
1 149,15 EUR
peňažná pohľadávka
1 222,74 EUR
JUTEX – Contract, s.r.o., IČO: 35 787 473, Ivánska cesta 2, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 9010602, 9010633, na sumu EUR: 611,37; 611,37, uhradené EUR: 0,
splatné: 28.9.2009; 15.10.2009
1 222,74 EUR
peňažná pohľadávka
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peňažná pohľadávka
595 160,60 EUR
L B Group spol. s r.o., IČO: 35 813 911, Ružinovská 42, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 111091004, 1110021, na sumu EUR: 663829,70; 64096,80, uhradené EUR:
132765,90; 0, splatné: 14.2.2010; 23.5.2011
595 160,60 EUR
peňažná pohľadávka
537,57 EUR
MBK Real, s.r.o. v likv., IČO: 36 783 935, Ľanová 8, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 9010314, 1010212, na sumu EUR: 1724,69; 582,53, uhradené EUR:
1355,26; 414,39, splatné: 20.6.2009; 8.7.2010
537,57 EUR
peňažná pohľadávka
181 177,57 EUR
MERITO Bratislava, s.r.o., IČO: 35 771 836, Za kasárňou 1, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č.: 8010368, 9010006, 9010039, 9010087, 9010123, 9010124, 9010151,
9010224, 9010365, 9010428, 9010595, 9010601, 9010632, na sumu EUR: 1066,32, 1066,32, 1066,32,
1066,32, 5919,87, 528,18, 1066,32, 1066,32, 1066,32, 1066,32, 1066,32, 1066,32, 1066,32, uhradené EUR:
0, splatné: 16.09.2008, 19.01.2009, 16.02.2009, 16.03.2009, 10.04.2009, 10.04.2009, 15.04.2009,
18.05.2009, 15.06.2009, 15.07.2009, 28.09.2009, 28.09.2009, 15.10.2009
181 177,57 EUR
peňažná pohľadávka
55,44 EUR
Michal Hreus - HROJS, IČO: 43 541 801, Ambra Pietra 7, Žilina
z faktúr vystavených úpadcom č.: 1010233, na sumu EUR: 486, uhradené EUR: 430,56, splatné: 24.6.2010
55,44 EUR
peňažná pohľadávka
6 320,89 EUR
MRAMAX s.r.o., IČO: 35 837 250, Za kasárňou 1, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č9010591, 9010597, 9010628, na sumu EUR: 2344,97; 2344,97; 2344,97;
uhradené EUR: 0; 714,02; 0, splatné: 28.9.2009; 28.9.2009; 15.10.2009
6 320,89 EUR
peňažná pohľadávka
6 474,78 EUR
P+P pasta, s.r.o., IČO: 35 935 802, Drieňová 1/D, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 8010199, 9010320, 1010104, 1010105, na sumu EUR: 4583,95; 4076,44;
4194,67; 349,32; uhradené EUR: 2583,95; 3476,44; 320,21; 0,32, splatné: 4.4.2008; 20.6.2009; 19.6.2010;
19.6.2010
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6 474,78 EUR
peňažná pohľadávka
3 038,49 EUR
PremiumHouse, s.r.o., IČO: 36 356 263, Kutuzovova 3, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 1010129, 1010135, 1010173, 1010185, na sumu EUR: 534,24; 2200,08;
55,35; 248,82; uhradené EUR: 0, splatné: 3.7.2010
3 038,49 EUR
peňažná pohľadávka
13 262,86 EUR
Pregress line, s.r.o., IČO: 36 339 300, Hrobákova 8, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 5010420, 9010004, 9010037, 9010085, 9010127, 9010128, 9010149,
9010222, 9010363, 9010426, 9010593, 9010599, 9010630, na sumu EUR: 7864,01; 660,52; 660,52; 660,52;
5197,15; 528,18; 660,52; 660,52; 660,52; 660,52; 660,52; 660,52; 660,52; uhradené EUR: 5800,87; 0; 0; 0;
686,85; 443,96; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0, splatné: 20.12.2005; 19.01.2009; 16.02.2009; 16.03.2009; 10.04.2009;
10.04.2009; 15.04.2009; 18.05.2009; 15.06.2009; 15.07.2009; 28.09.2009; 28.09.2009; 15.10.2009

Právny
33 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník

13 262,86 EUR
peňažná pohľadávka
5 892, 38 EUR
PROPRIETA, a.s., IČO: 35 798 858, Ružinovská 42, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 6010518; 7010344; 7010475; 7010490; 7010503; 8010257; 1010093;
1010094, na sumu EUR: 839,59; 105,07; 2468,43; 1349,74; 415,15; 179,53; 2766,31; 584,28; uhradené EUR:
0; 0; 0; 0; 0; 0; 2523,55; 292,17, splatné: 26.12.2006; 30.07.2007; 19.12.2007; 24.12.2007; 30.01.2008;
29.04.2008; 28.05.2010; 28.05.2010

Právny
34 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
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por.
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č
majetku
Suma
mena
Dlžník
36 Právny
dôvod
vzniku
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hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky

Deň vydania: 21. marca 2013

5 892, 38 EUR
peňažná pohľadávka
1 020,26 EUR
Rastislav Hanuš – PAOLO SLOVAKIA, IČO: 37 764 730, Streďanská 2013/26, Topoľčany
z faktúr vystavených úpadcom č.: 9010961; 1010501, na sumu EUR: 1125,55; 706,77, uhradené EUR 0;
812,06, splatné: 31.1.2010; 14.10.2010
1 020,26 EUR
peňažná pohľadávka
a

12,56 EUR
RCM, s.r.o., IČO: 36 415 383, Langsfeldova 3, Martin
z faktúr vystavených úpadcom č. 1010069, 1010070, na sumu EUR: 218,68; 102; uhradené EUR: 212,73;
6,61, splatné: 19.5.2010
12,56 EUR
peňažná pohľadávka
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vzniku
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41 dôvod
vzniku

Deň vydania: 21. marca 2013

peňažná pohľadávka
602,48 EUR
Regulate PLUS, s.r.o., IČO: 36 695 670, Skalná 5, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 8010176, 9010561, na sumu EUR: 7,48; 595; uhradené EUR: 0, splatné:
4.4.2008; 16.9.2009
602,48 EUR
peňažná pohľadávka
159 EUR
Residence Company s.r.o., IČO: 44 526 369, Ružinovská 42, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č1010057, na sumu EUR: 159; uhradené EUR: 0, splatné: 26.5.2010
159 EUR
peňažná pohľadávka
214 200 EUR
SK Energy, s.r.o., IČO: 36 660 892, Púchovská 16, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 1010310, na sumu EUR: 214200; uhradené EUR: 0, splatné: 18.8.2010
214 200 EUR
peňažná pohľadávka
17 056,13 EUR
SLOVAKIA INTERIÉR AUPARK s.r.o., IČO: 35 823 453, Živnostenská 2, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 7010457; 8010106; 8010107; 8010220; 8010266; 8010290; 8010315;
8010347; 8010369; 8010402; 8010452; 8010531; 9010005; 9010038; 9010086; 9010131; 9010132; 9010150;
9010223; 9010364; 9010427, na sumu EUR: 521,66; 3353,11; 563,3; 521,66; 521,66; 521,66; 521,66;
521,66; 521,66; 521,66; 521,66; 521,66; 521,66; 521,66; 521,66; 4270,05; 528,18; 521,66; 521,66; 521,66;
521,66; uhradené EUR: 61,46; 237; 59,25; 0; 169,02; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0, splatné:
17.12.2007; 27.03.2008; 27.03.2008; 15.04.2008; 16.05.2008; 16.06.2008; 15.07.2008;
15.08.2008;16.09.2008; 15.10.2008; 17.11.2008;15.12.2008; 19.01.2009;16.02.2009; 16.03.2009;
10.04.2009; 10.04.2009; 15.04.2009; 18.05.2009; 15.06.2009; 15.07.2009
17 056,13 EUR
peňažná pohľadávka
4 752,67 EUR
TABÁŇ INVEST, s.r.o., IČO: 44 153 066, Ružinovská 42, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 8010273; 8010274; 8010520; 8010523; 8010564; 9010023; 9010032;
9010080; 9010157; 9010218; 9010230; 9010358; 9010421; 9010478; 9010514; 9010622; 9010695; 9010741;
9010774, na sumu EUR: 287,37; 364,59; 636,76; 177,75; 177,75; 6,5; 177,75; 177,75; 177,75; 968,95;
177,75; 177,75; 177,75; 177,75; 177,75; 177,75; 177,75; 177,75; 177,75 uhradené EUR: 0, splatné:
12.05.2008; 13.05.2008; 12.12.2008; 15.12.2008; 13.01.2009; 02.02.2009; 16.02.2009; 16.03.2009;
15.04.2009; 14.05.2009; 18.05.2009; 15.06.2009; 15.07.2009; 17.08.2009; 16.09.2009; 15.10.2009;
16.11.2009; 15.12.2009; 14.01.2010

Súpisová
hodnota
4 752,67 EUR
majetku
Typ súpis
por.
zložky
peňažná pohľadávka
č
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č

zložky
majetku
Suma a
mena
Dlžník

Právny
42 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
43 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
44 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
45 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku
Typ súpis
por.
zložky
č
majetku
Suma a
mena
Dlžník
Právny
46 dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
majetku

Deň vydania: 21. marca 2013

peňažná pohľadávka
1 270,40 EUR
TYREX, s.r.o., IČO: 00 604 461, Staviteľská 7, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 1010240; 1010241; 1010242; 1010243; 1010244; 1010258; 1010263;
1010264; 1010499, na sumu EUR: 123,25; 35,88; 73,12; 33,08; 124,2; 1569,52; 1665,65; 255,48; 45,44,
uhradené EUR: 121,32; 26,91; 0; 26,91; 121,32; 991,17; 924,48; 407,43; 35,68, splatné: 24.06.2010;
24.06.2010; 24.06.2010; 24.06.2010; 24.06.2010; 10.07.2010; 10.07.2010; 24.06.2010; 14.10.2010
1 270,40 EUR
peňažná pohľadávka
205,82 EUR
Uni Light Bratislava, s.r.o., IČO: 35 907 339, Drieňová 1/C, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 1010102, 1010116, na sumu EUR: 5052,38; 314,65; uhradené EUR:
4801,65; 359,86, splatné: 19.6.2010
205,82 EUR
peňažná pohľadávka
854,29 EUR
United Capital Group, s.r.o., IČO: 36 689 378, Ivánska cesta 43, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 1010128, 1010160, 1010161, na sumu EUR: 758,72; 75,69; 21,63;
uhradené EUR: 0; 7,63; 3,12, splatné: 3.7.2010
854,29 EUR
peňažná pohľadávka
31,55 EUR
UTILIS Building s.r.o., IČO: 31 367 194, Farebná 44, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 1010259; 1010260; 1010497, na sumu EUR: 1137,59; 183,63; 152,53;
uhradené EUR: 1162,76; 181,36; 98,08, splatné: 10.7.2010; 24.6.2010; 14.10.2010
31,55 EUR
peňažná pohľadávka
37,57 EUR
WESTAR, a.s., IČO: 35 800 178, Ružinovská 42, Bratislava
z faktúr vystavených úpadcom č. 10102598010090; 1010052; 1010096; 1010290, na sumu EUR: 549,04;
2990,12; 387; 5262,25; uhradené EUR: 245,47; 2968,53; 390,63; 5546,21, splatné: 21.3.2008; 14.4.2010;
29.5.2010; 12.7.2010
37,57 EUR

K004888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB - Story, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žikava 156, 951 92 Žikava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 090
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
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Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 21. marca 2013

A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice
31K/71/2012 S 1235
31K/71/2012
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice, správca
konkurznej podstaty úpadcu LB – Story, s.r.o., so sídlom 951 92 Žikava 156, IČO: 36 531 090, reg.
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 11354/N, č. k.: 31K/71/2012
S 1235, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 12.3.2013 vyhlasuje v zmysle §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa ARCOLA, a.s. pohľadávky č. 127 a č. 128 zo zoznamu pohľadávok:
Majetok nachádzajúci sa na adrese:
Zlaté Moravce, Sládkovičova 69
Názov
Rozmery
počítač
monitor
klávesnica k PC
stolička
vitrína biela
1m
sklenený pult
skriňa montovaná
drážkový panel
1m
skrinky pod drážkový panel
otočný stojan na knihy
otočný stojan na pohľadnice
otočný stojan na perá
otočný stojan WODOO
montovaný stojan na CD
predný pult
priestorový regál
1,5 m
laserová tlačiareň HP
Súpis majetku celkom v EUR v obstarávacích cenách

Množstvo
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1

Cena za 1ks v EUR
1 300,00
221,45
11,50
38,77
201,13
164,56
281,45
97,89
101,21
71,24
59,65
49,87
51,32
78,36
131,32
203,63
171,38

Cena celkom v EUR
1 300,00
221,45
11,50
38,77
402,26
164,56
281,45
195,78
202,42
71,24
59,65
49,87
51,32
78,36
131,32
407,26
171,38
3 838,59

ktorý majetok sa speňažuje ako súbor.
Súpis majetku oddelenej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 17/2013 vydanom dňa
24.1.2013, časti Konkurzy a reštrukturalizácie.

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššie ponúknutú kúpnu cenu. Majetok sa
speňažuje ako súbor, nie je možné ho speňažovať jednotlivo. Z návrhov zahrnutých do súťaže
bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu; ak je takýchto návrhov niekoľko,
vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Vyhlasovateľ je oprávnený
odmietnuť všetky predložené návrhy.
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Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu
na tel. č. 036/6309780, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE ODDELENÁ PODSTATA 31K/71/2012
S 1235 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 2.4.2013. Ponuky je potrebné v uvedenom
termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa
nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu
ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť
ani vziať späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti
uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad
preukazujúci totožnosť záujemcu. Meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu
elektronickej pošty záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
podnikateľom, ponuka musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a
identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty záujemcu. Záujemca tiež predloží
čestné vyhlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi. Prílohou písomného návrhu na
odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o zaplatení zálohy vo výške minimálne 20 % z
navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: 1036846002/1111, vedený v peňažnom ústave Unicredit
Bank Slovensko, a. s,, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie
majetku sa uskutoční 3.4.2013 o 11.30 hod. v kancelárií správcu. Otváranie obálok je verejné.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 dní od uskutočnenia
otvárania obálok tieto predloží oddelenému veriteľovi, ktorý o víťaznej ponuke rozhodne v lehote 5 dní
od doručenia.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej
ponuky oznámené prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného
záujemcu, aby tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých
vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Miesto prevzatia predmetu kúpy: Zlaté Moravce, Sládkovičova 69.
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu kúpy bude znášať úspešný
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Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu kúpy bude znášať úspešný
záujemca.
OV 57/2013

Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného
záujemcu súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím
predmetu kúpy.
Úspešný záujemca bude povinný zaplatiť vyhlasovateľovi kúpnu cenu za predmet kúpy v prospech
účtu č. účtu: 1036846002/1111, vedený v peňažnom ústave Unicredit Bank Slovensko, a. s,, najneskôr
ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese A. Sládkoviča 5, 934 01
Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že
ich ponuky sa odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty
na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená finančná záloha v lehote pätnásť dní po
uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá
zverejneným podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade,
ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z
navrhovanej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že
predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach dňa 18.3.2013
____________________
Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

K004889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB - Story, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žikava 156, 951 92 Žikava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 090
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/71/2012 S 1235
Spisová značka súdneho spisu:
31K/71/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice, správca úpadcu
LB – Story, s.r.o., so sídlom 951 92 Žikava 156, IČO: 36 531 090, reg. v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 11354/N, č. k.: 31K/71/2012 S 1235, v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 14.3.2013 a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
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záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 14.3.2013 a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje:
OV 57/2013

I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
úpadcu:

Názov
počítač
monitor
monitor
klávesnica k PC
čítačka EAN kódov
stolička
stôl
stojan na hrnčeky
otočný stojan na darček. predmety
otočný stojan na pohľadnice
otočný stojan UNICEF
sklenená vitrína čierna
malý pult pod PC
korková tabuľa

Množstvo
5
3
3
7
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1

Cena za 1ks v EUR
1 300,00
221,45
144,49
11,50
134,23
38,77
102,93
67,25
61,23
59,65
56,95
294,56
177,54
30,00

Cena celkom v EUR
6 500,00
664,35
433,47
80,50
134,23
193,85
205,86
67,25
61,23
59,65
56,95
294,56
177,54
30,00

ktorý majetok sa speňažuje ako súbor.
Súpis majetku všeobecnej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 19/2013 vydanom dňa
28.1.2013, časti Konkurzy a reštrukturalizácie.

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššie ponúknutú kúpnu cenu. Majetok sa
speňažuje ako súbor, nie je možné ho speňažovať jednotlivo. Z návrhov zahrnutých do súťaže
bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu; ak je takýchto návrhov niekoľko,
vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Vyhlasovateľ je oprávnený
odmietnuť všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu
na tel. č. 036/6309780, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 31K/71/2012 S 1235 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 2.4.2013 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné v
uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia
lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania
predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku
Sekcia edičných činností
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Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

96

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

Konkurzy a
Deň vydania: 21. marca 2013
reštrukturalizácie
predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku
nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať
všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
OV 57/2013

1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad
preukazujúci totožnosť záujemcu. Meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu
elektronickej pošty záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
podnikateľom, ponuka musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a
identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty záujemcu. Záujemca tiež predloží
čestné vyhlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi. Prílohou písomného návrhu na
odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o zaplatení zálohy vo výške minimálne 20 % z
navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: 1036846002/1111, vedený v peňažnom ústave Unicredit
Bank Slovensko, a. s,, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie
majetku sa uskutoční 3.4.2013 o 11,00 hod v kancelárií správcu. Otváranie obálok je verejné.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 dní od uskutočnenia
otvárania obálok tieto predloží veriteľskému výboru, ktorý o víťaznej ponuke rozhodne v lehote 5 dní
odo dňa predloženia obálok veriteľskému výboru.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej
ponuky oznámené prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného
záujemcu, aby tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých
vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Miesto prevzatia predmetu kúpy: Zlaté Moravce, Sládkovičova 69.
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu kúpy bude znášať úspešný
záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prejde na úspešného
záujemcu súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím
predmetu kúpy.
Úspešný záujemca bude povinný zaplatiť vyhlasovateľovi kúpnu cenu za predmet kúpy v prospech
účtu č. účtu: 1036846002/1111, vedený v peňažnom ústave Unicredit Bank Slovensko, a. s,, najneskôr
ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese A. Sládkoviča 5, 934 01
Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že
ich ponuky sa odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty
na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená finančná záloha v lehote pätnásť dní po
uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá
zverejneným podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade,
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zverejneným podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade,
ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z
navrhovanej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že
predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.
OV 57/2013

V Leviciach dňa 18.3.2013

____________________
Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

K004890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Ciglian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 644/16, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16. 08. 1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2013 S1607
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Vidlička, správca úpadcu Róbert Ciglian, nar. 16.08.1977, Poronda 644/16, 919 26 Zavar,
oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Bučany 258, 919 28 Bučany, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9,00 do 15,00 hod. Termín si odporúčam dohodnúť vopred na tel. č.: 0904 688 635 alebo
elektronicky prostredníctvom e-mailu: vidlicka.lukas@gmail.com.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K004891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OKB, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 720 178
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Čemernianska 36, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/38/2012 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
1K/38/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: OKB, s.r.o., so sídlom Hurbanova 18,
085 01 Bardejov, IČO: 36 720 178, týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty úpadcu:
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1.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

5.670,- Eur

Dlžník: ASCORD GmbH, Deschingerstr. 8b, 85055 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

vykonané stavebné práce, FA č. 110047

Súpisová hodnota majetku:

5.670,- Eur

2.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

18.668,- Eur

Dlžník: ASCORD GmbH, Deschingerstr. 8b, 85055 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

vykonané stavebné práce, FA č. 110062

Súpisová hodnota majetku:

16.668,- Eur

3.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

300,- Eur

Dlžník: ASCORD GmbH, Deschingerstr. 8b, 85055 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

vykonané stavebné práce, FA č. 110063

Súpisová hodnota majetku:

300,- Eur

4.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

5.224,51 Eur

Dlžník: ASCORD GmbH, Deschingerstr. 8b, 85055 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

vykonané stavebné práce, FA č. 110069

Súpisová hodnota majetku:

5.224,51 Eur

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

99

Deň vydania: 21. marca 2013

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 57/2013

Deň vydania: 21. marca 2013

5.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

2.990,- Eur

Dlžník: ASCORD GmbH, Deschingerstr. 8b, 85055 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

vykonané stavebné práce, FA č. 110072

Súpisová hodnota majetku:

2.990,- Eur

6.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

2.967,92 Eur

Dlžník: August Spreng GmBH & Co.KG, Nordliche Ringstrasse 41, 85057 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Za prevedené stavebné práce, FA č. 110049

Súpisová hodnota majetku:

2.967,92 Eur

7.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

26.040,73 Eur

Dlžník: August Spreng GmBH & Co.KG, Nordliche Ringstrasse 41, 85057 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Za prevedené stavebné práce, FA č. 110051

Súpisová hodnota majetku:

26.967,92 Eur

8.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

2.133,87 Eur

Dlžník: August Spreng GmBH & Co.KG, Nordliche Ringstrasse 41, 85057 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Za prevedené stavebné práce, FA č. 110068

Súpisová hodnota majetku:

2.133,87 Eur
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9.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

28.915,65 Eur

Dlžník: August Spreng GmBH & Co.KG, Nordliche Ringstrasse 41, 85057 Ingolstadt, DE Právny
dôvod vzniku: Za prevedené stavebné práce, FA č. 110071
Súpisová hodnota majetku:

28.915,65 Eur

10.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

1.079,93 Eur

Dlžník: Hajdin Berisha – Eisenflechteebetriel Grossthannnensteig 7, 94116 Hutthurm, DE
Právny dôvod vzniku:

Za prevedené stavebné práce, FA č. 110046

Súpisová hodnota majetku:

1.079,93 Eur

11.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

1.725,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110027

Súpisová hodnota majetku:

1.725,- Eur

12.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

12.600,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110028

Súpisová hodnota majetku:

12.600,- Eur
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13.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

6.600,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110031

Súpisová hodnota majetku:

6.600,- Eur

14.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

1.830,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110032

Súpisová hodnota majetku:

1.830,- Eur

15.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

2.400,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110033

Súpisová hodnota majetku:

2.400,- Eur

16.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

14.827,50 Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110034

Súpisová hodnota majetku:

14.827,50 Eur
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17.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

5.236,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110035

Súpisová hodnota majetku:

5.236,- Eur

18.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

17.006,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110044

Súpisová hodnota majetku:

17.006,- Eur

19.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

1.254,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110045

Súpisová hodnota majetku:

1.254,- Eur

20.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

7.502,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110048

Súpisová hodnota majetku:

7.502,- Eur
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21.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

10.252,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110050

Súpisová hodnota majetku:

10.252,- Eur

22.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

6.500,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110064

Súpisová hodnota majetku:

6.500,- Eur

23.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

19.932,-Eur

Dlžník: LG Bau-Service GmbH, Schillerstrasse 161, 850 55 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110077

Súpisová hodnota majetku:

19.932,- Eur

24.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

2.052,-Eur

Dlžník: Matthias Bauer GmbH, Bahnhofstrasse 19, 94049 Hauzenberg, DE
Právny dôvod vzniku:

Upratovacie práce, FA č. 110037

Súpisová hodnota majetku:

2.052,- Eur
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25.
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma a mena:

peňažná pohľadávka

3.780,-Eur

Dlžník: Matthias Bauer GmbH, Bahnhofstrasse 19, 94049 Hauzenberg, DE
Právny dôvod vzniku:

Upratovacie práce, FA č. 110052

Súpisová hodnota majetku:

3.780,- Eur

26.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 673,29 Eur
Dlžník: MTM d.o.o. mbH, Deschingerstr. 8b, 85055 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané búracie práce , FA č. 110029

Súpisová hodnota majetku:

673,29 Eur

27.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 11.000,-Eur
Dlžník: MTM d.o.o. mbH, Deschingerstr. 8b, 85055 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce , FA č. 110042

Súpisová hodnota majetku:

11.000,- Eur

28.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 11.000,- Eur
Dlžník: MTM d.o.o. mbH, Deschingerstr. 8b, 85055 Ingolstadt, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110043

Súpisová hodnota majetku:

11.000,- Eur
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29.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 6.120,-Eur
Dlžník: Siedler Isolierungen GmbH, Hottinger Au 85, 6020 Insbruck, Austria
Právny dôvod vzniku:

Prevedené pomocné stavebné práce, FA č. 110013

Súpisová hodnota majetku:

6.120,- Eur

30.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 6.000,-Eur
Dlžník: Siedler Isolierungen GmbH, Hottinger Au 85, 6020 Insbruck, Austria
Právny dôvod vzniku:

Prevedené pomocné stavebné práce, FA č. 110023

Súpisová hodnota majetku:

6.000,- Eur

31.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 11.450,-Eur
Dlžník: Siedler Isolierungen GmbH, Hottinger Au 85, 6020 Insbruck, Austria
Právny dôvod vzniku:

Prevedené pomocné stavebné práce, FA č. 110026

Súpisová hodnota majetku:

11.450,- Eur

32.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 14.440,-Eur
Dlžník: Siedler Isolierungen GmbH, Hottinger Au 85, 6020 Insbruck, Austria
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110039

Súpisová hodnota majetku:

14.440,- Eur
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33.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 14.187,37 Eur
Dlžník: Siedler Isolierungen GmbH, Hottinger Au 85, 6020 Insbruck, Austria
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 110060

Súpisová hodnota majetku:

14.187,37 Eur

34.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 8.193,08 Eur
Dlžník: T.I.K.O. Systemy sp. z oo., Ul. Michalowicza 57, 02495 Warszawa
Právny dôvod vzniku:

Za stavebné práce, FA č. 110008

Súpisová hodnota majetku:

8.193,08 Eur

35.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 8.670,- Eur
Dlžník: T.I.K.O. Systemy sp. z oo., Ul. Michalowicza 57, 02495 Warszawa
Právny dôvod vzniku:

Za stavebné práce, FA č. 110015

Súpisová hodnota majetku:

8.670,- Eur

36.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 6.807,80 Eur
Dlžník: T.I.K.O. Systemy sp. z oo., Ul. Michalowicza 57, 02495 Warszawa
Právny dôvod vzniku:

Za stavebné práce, FA č. 110041

Súpisová hodnota majetku:

6.807,80 Eur
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37.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 1.411,62 Eur
Dlžník: T.I.K.O. Systemy sp. z oo., Ul. Michalowicza 57, 02495 Warszawa
Právny dôvod vzniku:

Za stavebné práce, FA č. 110080

Súpisová hodnota majetku:

1.411,62 Eur

38.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 2.715,42 Eur
Dlžník: T.I.K.O. Systems spol. s r.o., Jašíkova 101, 023 54 Turzovka
Právny dôvod vzniku:

Za stavebné práce, FA č. 110006

Súpisová hodnota majetku:

2.715,42 Eur

39.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 1.549,08 Eur
Dlžník: T.I.K.O. Systems spol. s r.o., Jašíkova 101, 023 54 Turzovka
Právny dôvod vzniku:

Za stavebné práce, FA č. 110007

Súpisová hodnota majetku:

1.549,08 Eur

40.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 3.246,33 Eur
Dlžník: VBC Real spol. s.r.o., Mlynské Nivy 54, 82105 Bratislava
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 100006

Súpisová hodnota majetku:

3.246,33 Eur
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41.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 4.395,38 Eur
Dlžník: VBC Real spol. s.r.o., Mlynské Nivy 54, 82105 Bratislava
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce , FA č. 100014

Súpisová hodnota majetku:

4.395,38 Eur

42.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 1.379,42 Eur
Dlžník: VBC Real spol. s.r.o., Mlynské Nivy 54, 82105 Bratislava
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 100021

Súpisová hodnota majetku:

1.379,42 Eur

43.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 15.015,80 Eur
Dlžník: Victoria Malerei GmbH, Jahnstrasse 27, 80469 Munchen, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce , FA č. 100036

Súpisová hodnota majetku:

15.015,80 Eur

44.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 642,19 Eur
Dlžník: Victoria Malerei GmbH, Jahnstrasse 27, 80469 Munchen, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 100053

Súpisová hodnota majetku:

642,19 Eur
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45.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 1.197,76 Eur
Dlžník: Victoria Malerei GmbH, Jahnstrasse 27, 80469 Munchen, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 100054

Súpisová hodnota majetku:

1.197,76 Eur

46.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 897,77 Eur
Dlžník: Victoria Malerei GmbH, Jahnstrasse 27, 80469 Munchen, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 100055

Súpisová hodnota majetku:

897,77 Eur

47.
Typ súpisovej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Suma a mena: 9.387,- Eur
Dlžník: Victoria Malerei GmbH, Jahnstrasse 27, 80469 Munchen, DE
Právny dôvod vzniku:

Vykonané stavebné práce, FA č. 100056

Súpisová hodnota majetku:

9.387,- Eur

Vo Vranove nad Topľou, dňa 18.03.2013
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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2CoKR/9/2013

Krajský súd v Bratislave o návrhu navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
SR Bratislava, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
852 05 Bratislava V, o vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka Juraj Kubičko, Poloreckého 5, 851 01 Bratislava, IČO: 14 028 441, o
odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. k. 3 K/44/2012 - 225 zo dňa
04.02.2013, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 3 K/44/2012 - 225 zo dňa
04.02.2013 m e n í tak, že v y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka Juraj Kubičko,
Poloreckého 5, 851 01 Bratislava, IČO: 14 028 441.
Súd u s t a n o v u j e predbežného správcu JUDr. Jozefa Griščika, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, značka správcu: S1191, za správcu úpadcu.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby svoje pohľadávky uplatnili v konkurze prihláškou, ktorá musí byť v
jednom rovnopise doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Bratislava I, so sídlom Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť, aby v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady /ES/
č.
1346/2000 z 29.5.2000 o konkurznom konaní bez zbytočného odkladu informoval
o
vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Správcovi sa u k l a d á povinnosť od ustanovenia do funkcie priebežne informovať súd o stave
zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä
o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok a v lehote 45 dní podať súdu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach. Správca je povinný podať podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach aj
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 196 a 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov
a § 201 Občianskeho súdneho poriadku).
2. Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na
jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti
o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa
námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
3. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z.).
4. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v:
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- Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6).
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4. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v:
- Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta z. č. 7/2005 Z.z.). Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta).
- Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6).
- Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
a
to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na
prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1).
- Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2).
- K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6).
-Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2).
- K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7).
-Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§
28 ods. 5).
- V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3).
-V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa
k majetku úpadcu.
Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote
neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate
právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8).
- Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5).
- Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8).

Krajský súd v Bratislave dňa 14.3.2013
JUDr. Elena Kúšová, predsedníčka senátu
K004894
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spisová značka: 3K/1/2013
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Ballymore EUROVEA, a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35
825 600, právne zast. VRANOVIČ/HALADA s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Kapitulská 21, 917
01 Trnava, IČO: 36 669 661
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: La Veranda, spol. s r.o., so sídlom Ľ. Fullu 9/B,
841 05 Bratislava, IČO: 45 696 039
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 22.03.2013 o 09:00 hod., na Okresnom súde
Bratislava I v miestnosti č. dv. 62
je z r u š e n é s poukazom na ustanovenie § 19 ods.1 písm. a) bod 3 ZKR, z dôvodu, že
dlžník sa v zákonom stanovenej lehote nevyjadril, na základe čoho sa má podľa § 19 ods.1 písm. c)
ZKR za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
V Bratislave, dňa 15.03.2013
JUDr. Milena Daubnerová
sudca

Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2013
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K004895
3K/1/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ballymore EUROVEA, a.s., so sídlom
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 825 600, právne zast. VRANOVIČ/HALADA s.r.o., advokátska
kancelária so sídlom Kapitulská 21, 917 01 Trnava, IČO: 36 669 661, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: La Veranda, spol. s r.o., so sídlom Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava, IČO: 45 696 039
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi : La Veranda, spol. s r.o., so sídlom Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava, IČO: 45
696 039 predbežného správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 12, 811 04
Bratislava.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní
od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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 57/2013

Deň vydania: 21. marca 2013

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2013
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K004896
Spisová
značka:

2K/16/2013

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka METALREZ, spol. s r.o., so sídlom
976 43 Valaská - Piesok, Strojárenská 19, IČO: 36 638 480, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 10505/S o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi METALREZ, spol. s r.o., so sídlom 976 43 Valaská Piesok, Strojárenská 19, IČO: 36 638 480
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.3.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K004897
Spisová
značka:

32K/36/2011

Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: DS printing,
s.r.o. v likvidácii, Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 683 469 o návrhu navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie
nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok vedených na tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 19/1 až 19/3 z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Mamateyova
č. 17, 814 99 Bratislava, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky
priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 14.3.2013
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 57/2013
Okresný súd Košice I dňa 14.3.2013
JUDr. Pavel Varga, sudca
K004898
Spisová
značka:

Konkurzy a
reštrukturalizácie

Deň vydania: 21. marca 2013

32K/14/2011

Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Andrea
Ondrušková, nar. 28.05.1974, bytom Slavošovce č. 532, 049 36 Slavošovce o návrhu navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie
nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok vedených na tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 5 až 14 z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63
Bratislava, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky
priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 14.3.2013
JUDr. Pavel Varga, sudca
K004899
9K/40/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Silvia
Ammerová Mydlová, nar. 13.06.1979, Krosnianska 1491/87, Košice o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia
pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok vedených na tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 6/1 až 6/7 z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Mamateyova č.
17, 814 99 Bratislava, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
V prevyšujúcej časti návrh z am i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky
priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného
vestníka
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§42 ods.
3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
Sídlo redakcie:
Námestie
slobody
12, Bratislava
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda,
v čom
sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
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Proti tomuto uzneseniu môže
podaťaodvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky
Konkurzy
OV 57/2013
Deň vydania: 21. marca 2013
priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
reštrukturalizácie
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 14.3.2013
JUDr. Pavel Varga, sudca
K004900
Spisová
značka:

31K/68/2010

Okresný súd v Košice I. vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pekáreň Gelnica, s.r.o., so
sídlom Hlavná č. 16, Gelnica 056 01, IČO: 36 594 334, o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok prihlásených do konkurzného konania z pôvodného veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Mamateyova č. 17, 814 99 Bratislava a pôvodného
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava , na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 vedených na
tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok pod č. 37 až 47, 22 až 33.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom
súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 14.3.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K004901
31K/74/2011
Spisová
značka:
Okresný súd v Košice I. vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ľudmila Budáčová, nar.
11.08.1958 trvale bytom Kupeckého č. 42, 040 01 Košice, o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok prihlásených do konkurzného konania z pôvodného veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Mamateyova č. 17, 814 99 Bratislava a pôvodného
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava , na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 vedených na
tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok pod č. 68 a 69, 13 až 28.

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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P o t v r d zVydavateľ
u j e prevod
pohľadávok prihlásených do konkurzného konania z pôvodného veriteľa:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Mamateyova č. 17, 814 99 Bratislava a pôvodného
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.
augusta 8a a 10, 813 63 Bratislava , na navrhovateľa:
Konkurzy
OV
57/2013konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 Deň
vydania:
21. marca
2013
Slovenská
776 005
vedených
na
reštrukturalizácie
tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok pod č. 68 a 69, 13 až 28.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom
súde Košice I.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 14.3.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K004902
31K/34/2011
Spisová
značka:
Okresný súd v Košice I. vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PLYNMONT - KOMP, s.r.o.,
so sídlom Gaštanová 259, Strážske 072 22, IČO: 31 711 561 o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do
konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 a namiesto pôvodného veriteľa:
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava v postúpenej časti pohľadávok
vedených v konečnom zozname pod číslom 151 až 158, 105 až 122 .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom
súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 14.3.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K004903
31K/36/2011
Spisová
značka:
Okresný súd v Košice I. vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Chemtrans, s.r.o., so sídlom
Priemyselná 720, Strážske 072 22, IČO: 36 191 809 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 v postúpenej časti pohľadávok
vedených v konečnom zozname pod číslom 60 až 63.
V prevyšujúcej časti návrh z a m i e t a .

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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P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konaniaKonkurzy
navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
a
OV 57/2013
Deň vydania: 21. marca 2013
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto
pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
reštrukturalizácie
a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 v postúpenej časti pohľadávok
vedených v konečnom zozname pod číslom 60 až 63.
V prevyšujúcej časti návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom
súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 14.3.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K004904
31K/44/2011
Spisová
značka:
Okresný súd v Košice I. vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FASHION TRADE
CORPORATION s.r.o., so sídlom Čermelská cesta 88, Košice 040 01, IČO: 36 680 583 o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na
povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 a namiesto pôvodného veriteľa:
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava v postúpenej časti pohľadávok
vedených v konečnom zozname pod číslom 6/1 až 6/3, 3/1 až 3/5 .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom
súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 14.3.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K004905
Spisová
značka:

26K/31/2011

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ing. Vladimír Janoščák, nar. 11.02.1966,
trvale bytom Čingovská 8, 040 12 Košice o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
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Redakcia Obchodného vestníka
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Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ing. Vladimír Janoščák, nar. 11.02.1966,
trvale bytom Čingovská 8, 040 12 Košice o návrhu
navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Konkurzy
a
OV 57/201321, 814 99 Bratislava I, IČO 35 776 005 na povolenie vstupu Deň
vydania:
21. marca 2013
Cintorínska
do konania
takto
reštrukturalizácie
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodných veriteľov: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35937874 a Sociálna poisťovňa, Ul.
29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 do pohľadávok vedených na tunajšom súde
pod č. 12 až 19 a 20 až 24.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky
priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 14.3.2013
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K004906
28K/49/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči navrhovateľovi - dlžníkovi
ALOSEC, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii so sídlom Brnianska 2, 911 05 Trenčín, IČO
36 338 575, ktorého predbežným správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická
46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Danici Birošovej so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
značka správcu S106, sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura a náhrada
preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 341,88 eura.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
predbežnému správcovi JUDr. Danici Birošovej so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
značka správcu S106, priznanú odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo
výške 341,88 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod
položkou reg. 18a 114/12.
III. Navrhovateľovi - dlžníkovi ALOSEC, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii so sídlom
Brnianska 2, 911 05 Trenčín, IČO 36 338 575 sa
v r a c i a nevyplatená časť preddavku vo výške 521,16 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu.
IV. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
navrhovateľovi - dlžníkovi nevyplatenú časť preddavku vo výške 521,16 eura evidovaného pod
položkou reg. 18a 114/12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum)
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
Sekciauviesť,
edičnýchproti
činností
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa
Redakcia alebo
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vestníka
redakcie:
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odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, Sídlo
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1 O.s.p.).
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01,tým,
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bolo rozhodnuté vo veci samej možno
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že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal 119
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť,
a to v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia
Konkurzy
a
OV 57/2013
Deň vydania: 21. marca 2013
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch
reštrukturalizácie
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým
bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na
zistenie rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej
príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré
mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ
nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť
alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 14.3.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K004907
28K/16/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Michal Bulejko, nar. 05.12.1981, bydliskom
Hanzlíkovská 755/60, 911 01 Trenčín, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka Michal Bulejko, nar. 05.12.1981, bydliskom Hanzlíkovská 755/60, 911 01 Trenčín takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Michal Bulejko, nar. 05.12.1981, bydliskom
Hanzlíkovská 755/60, 911 01 Trenčín.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Ing. Oľga Šabová so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1,
911 01 Trenčín, značka správcu S1452.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je správca 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 dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom
individuálneho
oznamu o vyhlásení konkurzu na
Sekcia edičných
činností
Redakcia
Obchodného
majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti
súduvestníka
v podrobných písomných správach.
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise
120 na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný
súd Trenčín k sp. zn. 28K/16/2013. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
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reštrukturalizácie
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný
súd Trenčín k sp. zn. 28K/16/2013. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať
sa zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania
až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom
rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č.
7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada
(§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne
a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na
prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§
28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na
základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate,
ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§
29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
Sekcia edičných činností
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
si zástupcu
Redakciaustanoviť
Obchodného
vestníka na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie
Sídlo redakcie:
Námestie zástupcu
slobody 12,písomne
Bratislava oznámiť správcovi, inak sa mu
Tel. č. 02/57v10
10 01, www.justice.gov.sk
budú písomnosti doručovať len zverejnením
Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
však proti dotknutej podstate právo
na vydanie
toho, o Slovenskej
čo sa dotknutá
podstata v dôsledku toho
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť
proti
dotknutej
podstate
ako
pohľadávku proti podstate,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňujeKonkurzy
v eurách. aAk sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
OV 57/2013
Deň vydania: 21. marca 2013
pohľadávky určí správca prepočtom podľareštrukturalizácie
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§
29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu
budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na
jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 14.3.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K004908
Spisová
značka:

29K/39/2009

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FISO s.r.o. v konkurze
so sídlom 906 15 Košariská 269, IČO 31 421 377, uznesením č.k. 29K/39/2009-1988 zo dňa
19.02.2013 potvrdil prevod pohľadávok, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č.
459/1 až 473/15, z veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO
30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO
35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2013.
Okresný súd Trenčín dňa 15.3.2013
Mgr. Natália Žiltová, vyšší súdny úradník
K004909
Spisová
značka:

29K/38/2010

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu POVASTAV, spol. s r.o.
v konkurze so sídlom Sverepec 695, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 567 959, uznesením č.k.
29K/38/2010-581 zo dňa 19.02.2013 potvrdil prevod pohľadávok, ktoré sú vedené v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 8 a 9, z veriteľa
Sociálna
poisťovňa
Sekcia
edičných
činností so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813
Redakcia
Obchodného
vestníka a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814
63 Bratislava, IČO 30 807 484 na veriteľa
Slovenská
konsolidačná,
99 Bratislava, IČO 35 776 005. Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
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Konkurzy a
Deň vydania: 21. marca 2013
reštrukturalizácie
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu POVASTAV, spol. s r.o.
v konkurze so sídlom Sverepec 695, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 567 959, uznesením č.k.
29K/38/2010-581 zo dňa 19.02.2013 potvrdil prevod pohľadávok, ktoré sú vedené v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 8 a 9, z veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813
63 Bratislava, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO 35 776 005.
OV 57/2013

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2013.
Okresný súd Trenčín dňa 15.3.2013
Mgr. Natália Žiltová, vyšší súdny úradník
K004910
Spisová
značka:

31K/4/2010

OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CORN CORPORATION,
s.r.o., CORN CORPORATION, G.m.b.H. - v jazyku nemeckom, CORN CORPORATION, Ltd. - v jazyku
anglickom, CORN CORPORATION, Kft - v jazyku maďarskom, Ružová 312/24, IČO: 36 238 830,
Dunajská Streda 929 01, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č.
12222/T, správcom majetku ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa,
uznesením č.k. 31K/4/2010-1344 zo dňa 14.02.2013, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna
poisťovňa, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava na veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v celkovej výške 23.903,67 eura. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 12.03.2013.
V Trnave dňa 15.03.2013
JUDr. Mária Kupcová
vyšší súdny úradník
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2013
JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka
K004911
Spisová
značka:

36K/30/2012

OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HEVI FRUIT, s.r.o., 925 62 Váhovce č. 45,
IČO: 36 242 497, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 12652/T,
predbežným správcom ktorého je JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie Ul. Terézie Vansovej 4/A,
917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, uznesením č.k. 36K/30/2012-60 zo dňa
14.02.2013 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 12.03.2013.
V Trnave dňa 15.03.2013
JUDr. Mária Kupcová
vyššia súdna úradníčka
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: 21. marca 2013

JUDr. Mária Kupcová
vyššia súdna úradníčka
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2013
JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka
K004912
1K/26/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: VALKYRIE, s.r.o., V.
Tvrdého 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 408 344, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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 15.3.2013
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004913
Spisová
značka:

2K/2/2011

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miroslav Ratičák, nar.
07.10.1968, bytom Komenského 498/34, 029 01 Námestovo, (IČO: 37 048 228), ktorého správcom je:
Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelária A. Bernoláka 41, 010 01 Žilina, v časti o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
Po t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
416,44 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. 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.

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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Okresný súd Žilina dňa 15.3.2013
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K004914
Spisová
značka:

1K/5/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - veriteľa: Ing. Ján Segľa, bytom
Bystrička 25, 036 04 Martin, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VPP, s.r.o., Ul. Červenej
armády 1, 036 01 Martin, IČO: 36 439 487, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: VPP, s.r.o., Ul. Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO:
36 439 487.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 5) alebo
v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie
vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Žilina dňa 15.3.2013
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004915
1K/6/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Stredoslovenská
energetika - Výroba, a. s., /skrátene SSE-V, a.s./, Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 44 111 461, takto
rozhodol

I. Súd u s t a n o v u j e: Mgr. Marínu Gallovú, so sídlom kancelárie: Jilemnického 30, 036 01 Martin,
za predbežného správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu. O svojich postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami
podanými súdu do 10 dní, do 20 dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný podať súdu do 45 dní od ustanovenia do 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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Okresný súd Žilina dňa 15.3.2013
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004916
1K/7/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: SANIT CENTRUM,
spol. s r.o., Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina, IČO: 36 422 444, takto
rozhodol

I. Súd u s t a n o v u j e: JUDr. Evu Plichtovú, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín, za predbežného správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu. O svojich postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami
podanými súdu do 10 dní, do 20 dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 15.3.2013
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004917
Spisová
značka:

2K/30/2010

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Daníšek,
nar. 20.02.1972, bytom Zákysučie 1193, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 43 008 534, ktorého
správcom je Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, v časti o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
Po t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
580,23 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. 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.
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Ministerstvo
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a čo sleduje, musí byť podpísané a datované.
Ďalej je potrebné uviesť,
proti
ktorému
reštrukturalizácie
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu
a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 15.3.2013
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K004918
Spisová
značka:

2K/15/2006

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Grešša G-W plus,
Kapitána Jaroša 343/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32 271 824, ktorého správcom je : JUDr. Anna
Machajdová, Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
524,19 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. 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 15.3.2013
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K004919
Spisová
značka:

4K/3/2009

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pharm. Dr. Mária
Turčanová, s miestom podnikania V. Spanyola 39, 010 01 Žilina, IČO: 37 093 401 (nar. 16.05.1965,
bytom Marček 67, 013 32 Svederník), ktorého správcom je BANKRUPTY&RECOVERY SERVICE, k.s.,
so sídlom kancelárie Matičné námestie 1, 022 01 Čadca, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
3.711,57 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
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3.711,57 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
reštrukturalizácie
776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/. 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 15.3.2013
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K004920
Spisová
značka:

4K/9/2010

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ORAVA FORM, s.r.o., so
sídlom Oravická 697/57, 028 01 Trstená, IČO: 36 405 914, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana
Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 2.267,02 EUR, ktoré sú v konečnom
zozname pohľadávok vedené pod číslami 17 a 18, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35
937 874, zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku 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 na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. 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 14.3.2013
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
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K004921
1K/17/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: O.C.-MARÍNA, s.r.o.,
Hviezdoslavovo nám. 1, 029 01 Námestovo, IČO: 36 375 063, správcom ktorého je: JUDr. Václav
Jaroščiak, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, o návrhu veriteľa JUDr. Jozefa Poláka na
odvolanie správcu z funkcie, takto
rozhodol
Návrh na odvolanie správcu z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 15.3.2013
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K004922
Spisová
značka:

1K/17/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: O.C.-MARÍNA, s.r.o.,
Hviezdoslavovo nám. 1, 029 01 Námestovo, IČO: 36 375 063, správcom ktorého je: JUDr. Václav
Jaroščiak, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, v časti o návrhu JUDr. Jozefa Poláka,
nar. 11.5.1961, Kežmarské námestie 3367/4A, Bratislava, na vstup do konania v časti pohľadávky vo
výške 476,92 €, takto

rozhodol

I. P o v o ľ u j e JUDr. Jozefovi Polákovi, nar. 11.5.1961, Kežmarské námestie 3367/4A, 851 01
Bratislava, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, a to v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške
472,07 eur.
Stredoslovenskej energetike, a.s. zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
II. Vo zvyšnej časti návrh z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka /§ 25 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí
byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
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Okresný súd Žilina dňa 15.3.2013
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
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Konkurzy a vyrovnania
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K004892
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 51-24K 138/00-Kl
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Pavel Lehotský Termo Sal L nad K " v
konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Východná 874, 032 32 Východná, Slovenská
republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 270 480
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

51-24K 138/00-Kl-995

UZNESENIE
SKRÁTENÉ ZNENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pavel
Lehotský Termo Sal L nad K „ v konkurze“, Východná 874 takto
r ozhodol:
Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok
L nad K „ v konkurze“, Východná 874 , IČO : 14 270 480 .

úpadcu Pavel Lehotský Termo Sal

Súd z b a v u j e JUDr. Ivanu Gajdošíkovú, J. Kozáčeka 146/13, Zvolen funkcie
správkyne konkurznej podstaty.
Toto uznesenie je vykonateľné až po jeho právoplatnosti.

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

V Banskej Bystrici, dňa 18. marca 2013
JUDr. Miroslav Klátik
sudca

Za správnosť vyhotovenia : Vanda Debnáriková
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