OV 87/2011 z 6. 5. 2011

Konkurzy a reštrukturalizácie
Súdy
Značka: K005225
Obchodné meno: YUMAT, s.r.o.
Primárne IČO: 36514623
Adresa: Šenkvická 9, 902 01 Pezinok Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 6K/26/2011
Spisová značka spisu: 6K/26/2011
Súd: Okresný súd Bratislava I
sp. zn.: 6K/26/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: YUMAT, s.r.o., so sídlom: Šenkvická 9, 902 01 Pezinok,
IČO: 36 514 623, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: YUMAT, s.r.o., so sídlom: Šenkvická 9, 902 01
Pezinok, IČO: 36 514 623,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: YUMAT, s.r.o., so sídlom: Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, IČO: 36 514
623.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou
podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 2. 5. 2011
Mgr. Angela Balázsová, sudca
Značka: K005226
Obchodné meno: INTELCOM Slovakia, s.r.o.

strana 1/42

Primárne IČO: 44990871
Adresa: Šenkvická 9/2615, 902 01 Pezinok Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/12/2011
Spisová značka spisu: 3K/12/2011
Súd: Okresný súd Bratislava I
sp. zn.: 3K/12/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: INTELCOM Slovakia, s.r.o., so sídlom: Šenkvická
9/2615, 902 01 Pezinok, IČO: 44 990 871, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INTELCOM Slovakia,
s.r.o., so sídlom: Šenkvická 9/2615, 902 01 Pezinok, IČO: 44 990 871,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: INTELCOM Slovakia, s.r.o., so sídlom: Šenkvická 9/2615, 902 01
Pezinok, IČO: 44 990 871, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne
dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 2. 5. 2011
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
Značka: K005227
Obchodné meno: UNIVEX-D, spol. s r.o. „v likvidácii“
Primárne IČO: 31567142
Adresa: Jarná ulica 4, 962 31 Sliač Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K/6/2011
Spisová značka spisu: 1K/6/2011
Súd: Okresný súd Banská Bystrica
sp. zn.: 1K/6/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa – JUDr. Ivan Schwarzom, PhD., Jarná ulica 4, 962 31 Sliač,
likvidátor spoločnosti – UNIVEX-D, spol. s r.o. „v likvidácii“, Jarná ulica 4, 962 31 Sliač, IČO: 31 567 142, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro., vložka č. 19516/S, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok spoločnosti takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Janke Kmeťovej, so sídlom: ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v celkovej sume 861,58 Eur.
Štatutárny orgán – konatelia Eva Žačková, nar. 23. 12. 1959, bytom: Centrum II - 74/9/5, Dubnica nad Váhom, a
Milan Gallo, nar. 18. 06. 1955, bytom: Centrum II - 92/54, Dubnica nad Váhom, s ú p o v i n n í zaplatiť odmenu a
úhradu preukázaných výdavkov v sume 861,58 Eur predbežnému správcovi JUDr. Janke Kmeťovej, so sídlom: ul.
Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, na účet číslo: 200117000/1111 do 15 dní po právoplatnosti tohto uznesenia
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spoločne a nerozdielne.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2 vyhotoveniach. V
odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 2. 5. 2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
Značka: K005228
Obchodné meno: VANDA, s.r.o.
Primárne IČO: 31596894
Adresa: Daxnerova 751, 980 61 Tisovec Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K/54/2009
Spisová značka spisu: 1K/54/2009
Súd: Okresný súd Banská Bystrica
sp. zn.: 1K/54/2009
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VANDA, s.r.o., so sídlom:
Daxnerova 751, 980 61 Tisovec, IČO: 31 596 894, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Marián Holúbek, so
sídlom kancelárie: Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica, vo výške 3.773,47
Eur takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom: Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica, vo výške 3.773,47 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí
podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení
– ďalej len O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 2. 5. 2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
Značka: K005229
Obchodné meno: NOVOMILK, a.s.
Primárne IČO: 36035955
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Adresa: Kuzmányho 7, 984 01 Lučenec Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K/20/2010
Spisová značka spisu: 1K/20/2010
Súd: Okresný súd Banská Bystrica
sp. zn.: 1K/20/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NOVOMILK, a.s.,
Kuzmányho 7, 984 01 Lučenec, IČO: 36 035 955, správcom ktorého je Mgr. Vladimír Vanko, so sídlom kancelárie:
Vinohradnícka 7, 990 01 Veľký Krtíš, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz pre nedostatok majetku úpadcu: NOVOMILK, a.s., Kuzmányho 7, 984 01 Lučenec, IČO: 36 035
955.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica, a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku
v znení neskorších predpisov) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 2. 5. 2011
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
Značka: K005230
Obchodné meno: Ján Michalec
Adresa: Svätoplukovo 136, 951 16 Svätoplukovo Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 32K/31/2008
Spisová značka spisu: 32K/31/2008
Súd: Okresný súd Nitra
sp. zn.: 32K/31/2008
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Michalec, nar. 12. 6. 1969,
bytom: Svätoplukovo 136, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, kancelária správcu: Radlinského 5,
949 01 Nitra, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu takto
rozhodol
O d v o l á v a Mgr. Ing. Miroslava Zdychavského, kancelária správcu: Radlinského 5, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 29. 4. 2011
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
Značka: K005231
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Obchodné meno: Roman Oravec EUROCAFFE
Primárne IČO: 34870750
Adresa: Jurkovičova 26, 949 01 Nitra Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/54/2010
Spisová značka spisu: 31K/54/2010
Súd: Okresný súd Nitra
sp. zn.: 31K/54/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľov: 1. JUDr. Jozef Veverka, narodený 04. 12. 1977, bytom: Ľ. Okánika
14, 949 01 Nitra, a 2. JUDr. Marián Macko, narodený 11. 05. 1979, bytom: Mikovíniho 408/20, 949 01 Nitra, o
vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: Roman Oravec, narodený 31. 07. 1974, bytom: Jurkovičova 26, 949 01
Nitra, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Roman Oravec EUROCAFFE, s miestom
podnikania: Jurkovičova 26, 949 01 Nitra, IČO: 34 870 750, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, adresa
kancelárie: Školská 3, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku takto
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát do 30. 05. 2011.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 2. 5. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
Značka: K005232
Obchodné meno: KASARO TRADE s.r.o.
Primárne IČO: 35944153
Adresa: Hlavná 2, 943 01 Štúrovo Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/5/2011
Spisová značka spisu: 31K/5/2011
Súd: Okresný súd Nitra
sp. zn.: 31K/5/2011
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 31K 5/2011
Predvolanie
Vo veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňový úrad Štúrovo, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
KASARO TRADE s.r.o., nariaďuje sa pojednávanie na deň 16. mája 2011 o 13,30 hod. na podpísanom súde v
miestnosti č. dv. 17/prízemie, na ktoré predvoláva:
1. navrhovateľa: Daňový úrad Štúrovo, Ostrihomská cesta 5, 943 01 Štúrovo
2. dlžníka: KASARO TRADE s.r.o., Hlavná 2, 943 01 Štúrovo
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bez ospravedlnenia neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 52 O. s. p.). Ak sa neustanovíte na súd a svoju neprítomnosť
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neospravedlníte včas a vážnymi okolnosťami, súd Vám uloží poriadkovú pokutu (§ 53 O. s. p.). Doneste si na toto
pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise pripojené do spisu, ako aj veci, ktoré treba
ohliadnuť.
Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety
ohliadky, ktoré má dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať (označte ich menom, priezviskom, adresou
bydliska a uveďte, aká skutočnosť sa má ich výpoveďou v konaní preukázať). Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu
zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
JUDr. Soňa Vacková, s u d k y ň a
V Nitre dňa 02. 05. 2011
Okresný súd Nitra dňa 2. 5. 2011
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
Značka: K005233
Obchodné meno: Bc. Ľubica Belejčáková
Adresa: Kúpeľná 36, 085 01 Bardejov Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K/16/2011
Spisová značka spisu: 1K/16/2011
Súd: Okresný súd Prešov
sp. zn.: 1K/16/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Bc. Ľubice Belejčákovej, nar. 08. 05. 1963, bytom: Kúpeľná
36, 085 01 Bardejov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok takto
rozhodol
u s t a n o v u j e Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie: Štefánikova 18, 066 01 Humenné, do funkcie predbežného
správcu dlžníka,
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch do 10 dní a do 20 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku a záverečnú správu predložiť súdu najneskôr do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 29. 4. 2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
Značka: K005234
Obchodné meno: ZETES, s.r.o.
Primárne IČO: 36443620
Adresa: Kolačkov 72, 065 11 Kolačkov Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K/10/2011
Spisová značka spisu: 1K/10/2011
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Súd: Okresný súd Prešov
sp. zn.: 1K/10/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: ZETES, s.r.o., so sídlom: Kolačkov 72, 065 11 Kolačkov, IČO:
36 443 620, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok takto
rozhodol
v y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: ZETES, s.r.o., so sídlom: Kolačkov 72, 065 11 Kolačkov, IČO: 36 443
620,
u s t a n o v u j e správcu JUDr. Slavomíra Dubjela, so sídlom kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, u k l a d á
správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, v y z ý v a
veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v dvoch rovnopisoch na
adresu kancelárie správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov k sp. zn. 1K/10/2011. Na prihlášky
doručené po tejto lehote alebo doručené v lehote len správcovi alebo len súdu sa v tomto konkurze neprihliadne (§ 28
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
Podľa ustanovenia § 29 ZKR 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. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo
nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje
neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze
neprihliada.
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach (ďalej len súhrnný prehľad). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k
poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada.
Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním
podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho
prihlášky sa v konkurze neprihliada.
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.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov), k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný
pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré
prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej
pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k
prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si
veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na
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požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení
uviesť, či prihlášku možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky
je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Podľa § 30 ods. 1 vety prvej ZRK veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 ZKR).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Podľa
§ 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O. s. p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14 ods.
1 O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak
o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 29. 4. 2011
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
Značka: K005235
Obchodné meno: SPAS INVEST s.r.o. v konkurze
Primárne IČO: 36046078
Adresa: Bušovce 124, 059 93 Bušovce Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/60/2009
Spisová značka spisu: 2K/60/2009-327
Súd: Okresný súd Prešov
sp. zn.: 2K/60/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SPAS INVEST s.r.o. v konkurze, so
sídlom: Bušovce 124, 059 93 Bušovce, IČO: 36 046 078, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, so sídlom kancelárie:
Nám. Slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu Komerční banky, a.s., so sídlom: Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1,
IČ: 45 317 054, konajúcu prostredníctvom Komerční banky, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Hodžovo
námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 47 231 564, zo dňa 21. 03. 2011 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením
č. k. 2K/60009-327 dňa 01. 04. 2011 p r i p u s t i l vstup Komerční banky, a.s., so sídlom: Na Příkopě 33, čp. 969, 114
07 Praha 1, IČ: 45 317 054, do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: SPAS INVEST s.r.o. v konkurze, so sídlom:
Bušovce 124, 059 93 Bušovce, IČO: 36 046 078, namiesto pôvodného veriteľa: Komerční banka Bratislava, a.s., so
sídlom: Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 31 395 074, v rozsahu 3.723.478,90 Eur prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým číslom 233 až
235.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 04. 2011.
Okresný súd Prešov dňa 2. 5. 2011
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
Značka: K005236
Obchodné meno: COOK s.r.o.
Primárne IČO: 17080142
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Adresa: Sídl. JUH 1062, 093 01 Vranov nad Topľou Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/29/2010
Spisová značka spisu: 3K/29/2010
Súd: Okresný súd Prešov
sp. zn.: 3K/29/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu dlžníka: COOK s.r.o., so sídlom: Sídl.
JUH 1062, Vranov nad Topľou, IČO: 17 080 142, správcom ktorého je JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie:
Kukorelliho 52, 066 01 Humenné, o odmene predbežného správcu takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Marekovi Morochovičovi, so sídlom kancelárie: Kukorelliho 52, 066 01
Humenné, odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu výdavkov vo výške 202 eura, ktoré mu budú po právoplatnosti
tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 30. 11.
2010 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 116/10.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mareka
Morochoviča, so sídlom kancelárie: Kukorelliho 52, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 661,04
eura zloženého dňa 30. 11. 2010 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. Ko 116/10.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 29. 4. 2011
JUDr. Daniela Baranová, samosudkyňa
Značka: K005237
Obchodné meno: P.O.Š, spoločnosť s ručením obmedzeným - v likvidácii
Primárne IČO: 31655173
Adresa: Prešov Kúty, 080 01 Prešov Kúty Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K/4/2011
Spisová značka spisu: 1K/4/2011-59
Súd: Okresný súd Prešov
sp. zn.: 1K/4/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: P.O.Š, spoločnosť s ručením obmedzeným - v likvidácii, so
sídlom: Prešov Kúty, IČO: 31 655 173, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok uznesením 1K/4/2011-59 zo
dňa 25. 3. 2011 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: P.O.Š, spoločnosť s ručením
obmedzeným - v likvidácii, so sídlom: Prešov Kúty, IČO: 31 655 173.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 4. 2011.
Okresný súd Prešov dňa 2. 5. 2011
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
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Značka: K005238
Obchodné meno: M - CONDOR, s.r.o. v konkurze
Primárne IČO: 35799021
Adresa: Gen. Svobodu 1099/58, 958 01 Partizánske Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 28K/33/2008
Spisová značka spisu: 28K/33/2008-584
Súd: Okresný súd Trenčín
sp. zn.: 28K/33/2008
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M - CONDOR, s.r.o. v konkurze, so
sídlom: Gen. Svobodu 1099/58, Partizánske, IČO: 35 799 021, ktorého správcom je JUDr. Otília Prachařová, so sídlom
kancelárie: Centrum I. 57/132, Dubnica nad Váhom, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,
uznesením č. k. 28K/33/2008-584 zo dňa 6. apríla 2011 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. apríla 2011.
Okresný súd Trenčín dňa 2. 5. 2011
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
Značka: K005239
Obchodné meno: Štefan Fojtík
Adresa: Tužina 101, 972 14 Tužina Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2009
Spisová značka spisu: 29K/10/2009
Súd: Okresný súd Trenčín
sp. zn.: 29K/10/2009
29K/10/2009
Zápisnica zo schôdze veriteľov (oprava)
Dňa 19. 04 2011 bola v Obchodnom vestníku pod č. 76B uverejnená zápisnica zo schôdze veriteľov zvolanej
Okresným súdom Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Fojtík, bytom: Tužina
101, Tužina, konanej dňa 13. 04. 2011 o 10,00 hod. na Okresnom súde Trenčín, Piaristická 27, Trenčín, v miestnosti č.
121.
Pri vypracovaní zápisnice v bode 2 došlo k zrejmej nesprávnosti týkajúcej sa výsledkov hlasovania o návrhu na nového
správcu. Bod 2 zápisnice schôdze veriteľov správne znie:
K bodu 2
Následne zoradil prítomných veriteľov podľa počtu ich hlasov a oboznámil prítomných s počtom hlasov jednotlivých
prítomných veriteľov, celkovým počtom hlasov prítomných veriteľov a väčšinou, ktorá je potrebná na prijatie
uznesenia schôdze veriteľov, nasledovne:
Veriteľ: Počet hlasov:
Pozemné stavby Trenčín, a.s. 19 916
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Slovenská konsolidačná, a.s. 260 589
VOLKSBANK Slovensko, a.s. 102 892
----Spolu 383 397
Väčšina potrebná na prijatie uznesenia 191 699
Bolo pristúpené k voľbe správcu.
Predseda schôdze vyzval veriteľa s najvyšším počtom hlasov Slovenská konsolidačná, a.s., aby predniesla návrh na
nového správcu. Slovenská konsolidačná, a.s., navrhla za nového správcu JUDr. Matúša Košaru, značka správcu
S1395, adresa kancelárie: Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín.
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania o návrhu na nového správcu JUDr. Matúša Košaru
Za: Slovenská konsolidačná, a.s.
Proti: nikto
Zdržal sa: Pozemné stavby Trenčín, a.s.
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Uznesenie
Za nového správcu konkurznej podstaty právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefana Fojtíka,
bytom: Tužina 101, Tužina, bol zvolený JUDr. Matúš Košara, značka správcu S1395, adresa kancelárie: Piaristická
276/46, 911 40 Trenčín.
Ostatné časti zápisnice zostávajú bez zmeny.
Predseda schôdze:
Zapisovateľka:
Okresný súd Trenčín dňa 2. 5. 2011
JUDr. Michal Fiala, sudca
Značka: K005240
Obchodné meno: NGGR, a.s.
Primárne IČO: 36283053
Adresa: Šajdíkove Humence č. 443, 906 07 Šajdíkove Humence Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 9R/1/2010
Spisová značka spisu: 9R/1/2010-605
Súd: Okresný súd Trnava
sp. zn.: 9R/1/2010
9R/1/2010 - 756
OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: NGGR, a.s., 906 07 Šajdíkove Humence č.
443, IČO: 36 283 053, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vl. č.: 10547/T, správcom
ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Korzo Bélu Bartóka 345/12, Dunajská Streda, uznesením č. k.
9K/1/2010-605 zo dňa 17. 03. 2011, povolil vstup nového veriteľa: Doprastav Development, a. s., IČO: 43 777 287,
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, do reštrukturalizačného konania namiesto veriteľa: Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320,
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, s prihlásenými pohľadávkami celkovo vo výške 2.726.789,40 eur. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 04. 2011.
V Trnave dňa 28. 04. 2011
JUDr. Mária Kupcová, vyšší súdny úradník
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28. 4. 2011
JUDr. Mária Kupcová, sudca
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Značka: K005241
Obchodné meno: Iveta Morafková
Adresa: Hlavná č. 196, 925 07 Mostová Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 15K/8/2010
Spisová značka spisu: 15K/8/2010
Súd: Okresný súd Trnava
sp. zn.: 15K/8/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Drahomír Hrnčiar, narodený 25. 10. 1949, bytom: Viglašská
č. 6, 851 06 Bratislava, adresa na doručovanie: Malokarpatská č. 27, 900 91 Limbach, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: Iveta Morafková, narodená 25. 09. 1967, bytom: Hlavná č. 196, 925 07 Mostová, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Iveta Morafková, narodená 25. 09. 1967, bytom: Hlavná č. 196, 925
07 Mostová.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Kvetoslavu Živčákovú, so sídlom kancelárie: Kováčska č. 23, 931 01
Šamorín.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie, o spôsobe
prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Poučenie:
P o u č e n i e veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého
vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi
aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi
alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho
pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia
majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak
pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce
pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou.
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. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada.
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len "zabezpečený veriteľ"),
má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za
podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená.
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne. Ak
veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak
prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
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prihlasovanie pohľadávok zanikne.
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený
veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje
inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a
záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za
neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby,
ak to ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku
podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada.
Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach (ďalej len "súhrnný prehľad"). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k
poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada.
Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním
podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho
prihlášky sa v konkurze neprihliada.
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, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje
aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa
znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze
neprihliada.
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; k
prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si
veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na
požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení
uviesť, či prihlášku možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky
je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške.
Ak správca pohľadávku veriteľa poprie a súd v konaní o určení popretej pohľadávky určí, že veriteľ nemal nárok na
zaplatenie prihlásenej sumy alebo mal nárok na zaplatenie sumy nižšej ako 75 % z prihlásenej sumy, veriteľ je povinný
zaplatiť v prospech dotknutej podstaty pokutu vo výške určenej súdom, ibaže preukáže, že pri prihlasovaní
pohľadávky postupoval s odbornou starostlivosťou; nárok na zaplatenie pokuty uplatňuje správca. Právo veriteľov na
náhradu škody tým nie je dotknuté. Ustanovenie sa použije rovnako, ak súd v konaní o určení popretej pohľadávky
určí, že veriteľ nemal nárok na zabezpečovacie právo uplatnené v prihláške, mal nárok na zabezpečovacie právo v
horšom poradí, ako uplatnil v prihláške alebo mal nárok na horšie poradie na uspokojenie pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, ako uplatnil v prihláške.
P o u č e n i e:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Trnava.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
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rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13. 4. 2011
JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka
Značka: K005242
Obchodné meno: FROTEX, výrobné družstvo
Primárne IČO: 31640621
Adresa: Dlhé Pole 789, 013 32 Dlhé Pole Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4K/28/2009
Spisová značka spisu: 4K/28/2009-204
Súd: Okresný súd Žilina
sp. zn.: 4K/28/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FROTEX, výrobné družstvo, so sídlom:
013 32 Dlhé Pole 789, IČO: 31 640 621, uznesením 4K 28/2009-204 zo dňa 28. 3. 2011 povolil navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 03 577 600, vstup do konkurzného
konania namiesto veriteľa: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: Nová 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO:
00 634 816, a to v časti všetkých prihlásených pohľadávok veriteľa vedených v konečnom zozname pohľadávok pod
číslami 1 až 48, spolu vo výške 85.440,98 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21. 4. 2011
Okresný súd Žilina 29. 4. 2011.
Okresný súd Žilina dňa 2. 5. 2011
Mgr. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
Značka: K005243
Obchodné meno: Diverso Žilina, s.r.o.
Primárne IČO: 36287199
Adresa: Bulharská 8526/2, 010 08 Žilina Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1R/1/2011
Spisová značka spisu: 1R/1/2011
Súd: Okresný súd Žilina
sp. zn.: 1R/1/2011
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Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa-veriteľa: RYMA, s.r.o., Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO:
35 800 054, na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Diverso Žilina, s.r.o., Bulharská 8526/2, 010 08 Žilina, IČO: 36 287
199, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Diverso Žilina, s.r.o., Bulharská 8526/2, 010 08 Žilina, IČO: 36
287 199.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR)/.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky (§ 114
ods. 1 ZKR ):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti len na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre
omeškanie dlžníka s plnením, na ktoré druhej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať.
Okresný súd Žilina dňa 2. 5. 2011
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
Značka: K005244
Obchodné meno: SSIM-OC, a.s.
Primárne IČO: 36437921
Adresa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1R/1/2010
Spisová značka spisu: 1R/1/2010
Súd: Okresný súd Žilina
sp. zn.: 1R/1/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: SSIM-OC, a.s., Vysokoškolákov 8556/33B, 010
08 Žilina, IČO: 36 437 921, uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, sp. zn. 43CoKR /18/2011, zo dňa
23. 3. 2011:
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: SSIM-OC, a.s.,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 36 437 921, o návrhu správcu na potvrdenie reštrukturalizačného
plánu spoločnosti SSIM-OC, a.s., o odvolaní správcu SKKB, k.s., Štúrova 1, 010 01 Žilina, IČO: 44 884 541,
konajúceho štatutárnym orgánom JUDr. Martinom Burianom ako predkladateľa reštrukturalizačného plánu
spoločnosti SSIM-OC, a.s. proti rozhodnutiu Okresného súdu v Žiline, č. k. 1R 1/2010-3894, IČS: 5110211406, zo dňa
15. decembra 2010 takto
r o z h o d o l:
Rozhodnutie Okresného súdu v Žiline, č. k. 1R 1/2010-3894, IČS: 5110211406, zo dňa 15. decembra 2010 p o t v r d z
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u j e.
P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
V Banskej Bystrici 23. marca 2011
JUDr. Drahomíra Dibdiaková, v. r.
predsedníčka senátu
Okresný súd Žilina dňa 2. 5. 2011
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
Značka: K005245
Obchodné meno: Vladimír Švajda
Adresa: Bystrička 157, 036 01 Martin Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/10/2011
Spisová značka spisu: 3K/10/2011
Súd: Okresný súd Žilina
sp. zn.: 3K/10/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Marta Vančová, nar. 09. 05. 1954, 9. mája 40, 038 52
Podhradie, Martin, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Švajda, nar. 07. 07. 1950, Bystrička
157, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie dlžníka: Vladimír Švajda, nar. 07. 07. 1950, Bystrička 157, 036 01 Martin.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou
podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Žilina dňa 29. 4. 2011
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
Značka: K005246
Obchodné meno: Pharm. Dr. Mária Turčanová
Primárne IČO: 37093401
Adresa: V. Spanyola 39, 010 01 Žilina Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4K/3/2009
Spisová značka spisu: 4K/3/2009-264
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Súd: Okresný súd Žilina
sp. zn.: 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, uznesením č. k. 4K/3/2009-264 zo dňa 31. 3. 2011, potvrdil prevod pohľadávok veriteľa – Sociálna
poisťovňa, so sídlom: Ul. 29 augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 13.193,87
eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 4. 2011.
Okresný súd Žilina dňa 2. 5. 2011
Mgr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
Značka: K005247
Obchodné meno: RAJECKÉ STROJÁRNE, a.s.
Primárne IČO: 36404292
Adresa: Tulská 33, 010 01 Žilina Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/20/2008
Spisová značka spisu: 2K/20/2008-540
Súd: Okresný súd Žilina
sp. zn.: 2K/20/2008
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RAJECKÉ STROJÁRNE, a.s., so sídlom:
Tulská 33, 010 01 Žilina, IČO: 36 404 292, ktorého správcom je JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie: E. B.
Lukáča 2, 036 01 Martin, uznesením č. k. 2K/20/2008-540 zo dňa 31. 3. 2011, povolil nadobúdateľovi prihlásených
pohľadávok vo výške 84.120,30 eur: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776
005, vstup ako veriteľa do konania namiesto veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
Bratislava, IČO: 30 807 484, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku zanikne v rozsahu postúpených pohľadávok postavenie účastníka tohto konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 27. 4. 2011.
Okresný súd Žilina dňa 2. 5. 2011
Mgr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník

Správcovia
Značka: K005248
Obchodné meno: Karrer Industrie s.r.o. v konkurze
Primárne IČO: 35818417
Adresa: Svetlá 7, 811 02 Bratislava Slovenská republika
strana 17/42

Spisová značka súdneho spisu: 4R/3/2010
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2010 S1465
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Karrer Industrie s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Svetlá 7, 811 02 Bratislava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 818 417
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Barbora Hudeková
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2010 S1465
Spisová značka súdneho spisu: 4R/3/2010
Iné zverejnenie
PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR“/ správca
úpadcu Karrer Industrie s.r.o. v konkurze, Svetlá 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 818 417, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4R/3/2010, JUDr. Barbora Hudeková ponúka v zmysle ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:
1. Neupravený oceľový odpad - plochá oceľ, váha cca. 1000kg Zmiešaný železný šrot ťažký, netriedený, váha cca. 53
000kg Drobné odpady uhlíkovej ocele, váha cca. 3000 kg Oceľové rúry, váha cca. 4000 kg Neupravený nerezový
odpad - plech, váha cca. 1000 kg Nerezové rúry, váha cca. 800kg Tenké pozinkované plechy a profily - váha cca.
400kg. zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 18. 03. 2011 v OV č. 54B/2011.
2. podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č. 0903 610
966,
3. lehota maximálne 10 dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
4. na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
5. záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „predaj neotvárať“ na adresu kancelárie správcu: Páričkova 18, 821 08 Bratislava,
6. ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob
uhradenia kúpnej ceny a kontakt na kupujúceho,
7. kúpna cena musí byť ponúknutá vo forme ceny za 1 kg vzhľadom na skutočnosť, že nie je známa presná hmotnosť
ponúkaných vecí,
8. správca vyhodnotí došlé ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk a vyhotoví o
tom zápisnicu,
9. správca oznámi vybratého záujemcu veriteľskému výboru,
10. správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť neprimerane nízke ponuky,
11. podmienkou prevodu majetku je úhrada kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy a skutočnosť, že
kupujúci si na vlastné náklady zabezpečí zváženie a odvoz predmetných hnuteľných vecí za účasti správcu alebo ním
poverenej osoby,
12. úspešný záujemca je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom.
Značka: K005249
Obchodné meno: Milan Holomek
Primárne IČO: 17771218
Adresa: Továrenská 814, 908 01 Kúty Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/2/2010
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Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2010 S1/2010
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Milan Holomek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Továrenská 814, 908 01 Kúty
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 17 771 218
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Alexander Floriš
Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2010 S1/2010
Spisová značka súdneho spisu: 3K/2/2010
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:118.560,22 €
Mena:EUR
Dlžník:Spoločnosť Zemstroj, s.r.o., Lieskovská cesta 21, Lieskovec, IČO: 36 635 278
Právny dôvod vzniku (stručne):Zmluva o dielo – faktúra č. 2005216 zo dňa 2.10.2005 vo výške 44.360,60 €, z ktorej
zostáva uhradiť čiaska 43.032,85 € a faktúra č. 2005253 zo dňa 4.12.2005 vo výške 75.527,37 € Súpisová hodnota
majetku (aj mena):118.560,22 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Značka: K005250
Obchodné meno: FALCO Lines, s.r.o.
Primárne IČO: 36207250
Adresa: Obchodná 65, 078 01 Sečovce Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 26K/1/2009
Spisová značka správcovského spisu: S1009
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
FALCO Lines, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Obchodná 65, 078 01 Sečovce
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 207 250
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc.
Spisová značka správcovského spisu: S1009
Spisová značka súdneho spisu: 26K/1/2009
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Ján Husár, správca úpadcu: FALCO Lines, s.r.o. so sídlom Obchodná č. 65, 078 01 Sečovce, IČO: 36 207 250,
podľa § 34 ZKR zvoláva 3. schôdzu veriteľov na deň 20.05.2011 o 13.00 hod. v kancelárii správcu na ul. Alžbetina 3,
040 01 Košice, s programom schôdze: 1.Otvorenie 2.Voľba zástupcu veriteľov 3.Záver Pred otvorením schôdze bude
prezentácia, pri ktorej veritelia predložia doklady totožnosti, poverenia na zastupovania a listiny o registrácii.
V Košiciach 2. 05. 2011
JUDr. Ján Husár, správca
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Značka: K005251
Obchodné meno: Milan Holomek
Primárne IČO: 17771218
Adresa: Továrenská 814, 908 01 Kúty Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/2/2010
Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2010 S1/2010
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Milan Holomek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Továrenská 814, 908 01 Kúty
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 17 771 218
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Alexander Floriš
Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2010 S1/2010
Spisová značka súdneho spisu: 3K/2/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica z tretieho zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Milan Holomek, Továrenská 814, 908 01 Kúty, IČO: 17
771 218, sp. zn. 31K/2/2010
Dátum konania: 21. 4. 2010
Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
Čas konania: 10,00 hod. – 10,15 hod.
Tretie zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti správcu zo dňa 11.4.2011 o
udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu.
Prítomní členovia veriteľského výboru: 1. Daňový úrad Šaštín-Stráže, Štúrova 1263, 908 41 Šaštín-Stráže 2. Daňový
úrad Malacky, Záhorácka 5249/17, 901 01 Malacky Neprítomný člen veriteľského výboru: 3. Ivan Valenta, bytom Pod
hrebeňom 5, 908 51 Holíč Veriteľský výbor je uznášania schopný.
Program:
1. Žiadosť správcu konkurznej podstaty o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu K bodu 1 Správca
konkurznej podstaty podľa ust. § 81 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení požiadal
veriteľský výbor o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, a to zvyšnej časti majetku – tvoriaceho všeobecnú
podstatu /súpisová zložka majetku 3, ktorý nebol speňažený v I. kole ponukového konania: 3. Peňažná pohľadávka
(SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU číslo zápisu: 3): Celková suma: 118 560,22 € Mena: EUR Dlžník: Zemstroj, s.r.o.,
Lieskovská cesta 21, Lieskovec, IČO: 36 635 278, zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10156/S
Právny dôvod vzniku (stručne): Zmluva o dielo – faktúra č. 2005216 zo dňa 2.10.2005 vo výške 44 360,60 €, z ktorej
zostáva uhradiť čiastka 43 032,85 € a faktúra č. 2005253 zo dňa 4.12.2005 vo výške 75 527,37 €.
Podľa telefonickej informácie bývalého konateľa spoločnosti Ing. Pavla Majera pohľadávka úpadcu je sporná, čo do
výšky, lebo úpadca fakturoval aj materiál, ktorý na stavbu nedodal a ktorý mu dodal - poskytol sám objednávateľ –
spoločnosť Zemstroj, s.r.o. V čase vyhlásenia konkurzu bola pohľadávka v celej výške premlčaná. Účtovnú
dokumentáciu k predmetnej pohľadávke na výzvu správcu úpadca neodovzdal s odôvodnením, že vymáhaním
pohľadávky poveril spoločnosť EVOL s.r.o. Bratislava. Spoločnosť EVOL s.r.o. Bratislava správcovi listom oznámila, že
nemá k dispozícii podklady k pohľadávke od úpadcu, nikdy ich od neho neprevzala, mohol ich prevziať pán
Sebestyen, ktorý do 1.4.2009 bol externým spolupracovníkom ich spoločnosti. Súpisová hodnota majetku (aj mena):
118 560,22 € Hlasovanie: Za: 2 hlasy Proti: 0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor súhlasí s
vylúčením majetku - súpisová zložka majetku č. 3: peňažná pohľadávka vo výške: 118 560,22 €, dlžník: Zemstroj,
s.r.o., Lieskovská cesta 21, Lieskovec, IČO: 36 635 278, právny dôvod vzniku: Zmluva o dielo, faktúry, v čase
vyhlásenia konkurzu bola pohľadávka v celej výške premlčaná, účtovnú dokumentáciu k predmetnej pohľadávke na
výzvu správcu úpadca neodovzdal, súpisová hodnota majetku: 118 560,22 € zo súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu,
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že ďalšie speňažovanie, resp. vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady na jeho vymoženie a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.
V Bratislave 21. 4. 2011
Predseda veriteľského výboru: Daňový úrad Šaštín-Stráže zastúpený Ing. Ivetou Präsensovou, zamestnankyňou
Slovenskej konsolidačnej, a.s.
Značka: K005252
Obchodné meno: METAL PARTS, spol. s r.o.
Primárne IČO: 36008052
Adresa: Kollárová 73, 036 01 Martin Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4K/1/2009 S1203
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2009
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
METAL PARTS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Kollárová 73, 036 01 Martin
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 008 052
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. František Feník
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2009
Spisová značka súdneho spisu: 4K/1/2009 S1203
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:OKUMA LB10 CNC
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1 660,- €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Značka: K005253
Obchodné meno: POVASTAV, spol. s r.o. v konkurze
Primárne IČO: 31567959
Adresa: Sverepec 695, 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 29K/38/2010
Spisová značka správcovského spisu: 29K/38/2010 S1372
Súd:
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
POVASTAV, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Sverepec 695, 017 01 Považská Bystrica
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 567 959
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Spisová značka správcovského spisu: 29K/38/2010 S1372
Spisová značka súdneho spisu: 29K/38/2010
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty úpadcu: POVASTAV, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 31 567
959, Sverepec 695, 017 01 Považská Bystrica, v zmysle ust. § 34 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z. z . o konkurze a
reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov na 16.5.2011 o 10.00 hod. (prezentácia od 9,30 hod) v
kancelárií správcu, Komenského 49/673, 020 01 Púchov, a to za účelom zvolenia ďalšieho člena veriteľského výboru, z
dôvodu, že počas konkurzu sa znížil počet členov veriteľského výboru pod troch.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze, 2. Voľba tretieho člena veriteľského výboru, 3. Rôzne, 4. Záver. Pri prezentácií veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia pri
prezentácií plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Púchove 29. 4. 2011
Mgr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca
Značka: K005254
Obchodné meno: Milan Takáč
Adresa: Školská 51/2, 076 17 Nižný Žipov Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 31K/53/2009
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2009 S1339
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Milan Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Školská 51/2, 076 17 Nižný Žipov
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 29. 05. 1964
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Kristián Sušina, PhD.
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2009 S1339
Spisová značka súdneho spisu: 31K/53/2009
Iné zverejnenie
Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia §101 ods. 2 a §98
ods. 8 č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Predmetný konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty bol
schválený v nasledovnom znení:
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 3623,41EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1722,01 EUR
Značka: K005255
Obchodné meno: Eugen Šutarík Athos
Primárne IČO: 33338809
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Adresa: Thurzova 968/13, 014 01 Bytča Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2 K 22/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2 K22/2009 S1170 8
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Eugen Šutarík Athos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Thurzova 968/13, 014 01 Bytča
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 33 338 809
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Tibor Bátory
Spisová značka správcovského spisu: 2 K22/2009 S1170 8
Spisová značka súdneho spisu: 2 K 22/2009
Iné zverejnenie
Ing. Tibor Bátory, správca úpadcu EUGEN ŠUTARÍK ATHOS, Thurzova 968/13, 014 01 BYTČA, IČO: 33 338 809,
sp.zn. 2K/22/2009 S 1170 8 v súlade so záväzným pokynom udeleným zástupcom veriteľov ponúka v 2. kole
ponukového konania majetok úpadcu podliehajúci konkurzu tvoriaci všeobecnú podstatu zverejnený v OV 56B/2010
a 69B/2010
Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie spomínaného majetku tvoriaceho súpis
všeobecnej podstaty, ktorý sa bude speňažovať spoločne. V druhom kole sa predáva majetok úpadcu patriaci do
všeobecnej podstaty ako celok.
Víťaznou bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pokiaľ bude spĺňať podmienky ponukového konania.
Podrobné podmienky ponukového konania ako aj informácie o majetku podliehajúceho konkurzu, je možné získať u
správcu na adrese Ing. Tibor Bátory so sídlom kancelárie na ul. A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, za úhradu nenávratného
poplatku vo výške 15 € do 15.5.2011 do 12:00 hod., po predchádzajúcom kontaktovaní správcu záujemcom a dohode
so správcom na t.č. 041 5621056 alebo na mailovej adrese epaks@slovanet.sk. Záujemcovia doručia svoje ponuky vo
forme doporučenej zásielky alebo osobne v zalepenej obálke s výrazným označením “konkurz EUGEN ŠUTARÍK neotvárať” na adresu: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie na ul. A.Kmeťa 19, 010 01 Žilina, najneskôr do 20. 5.
2011 do 12:00 hod.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v nasledujúci pracovný deň po
uplynutí tejto lehoty o 8.00 hod. u správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie a výsledok záujemcom oznámi do
5.5.2011. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné,
prípadne toto konanie zrušiť, ak súd ako zástupca veriteľov s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.
Ing. Tibor Bátory, správca
Značka: K005256
Obchodné meno: Tibor Palkovics - AMI 2000
Primárne IČO: 34227946
Adresa: Gemerský Jablonec 15, 980 35 Gemerský Jablonec Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/54/2010
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2010 S1359
Súd:
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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Tibor Palkovics - AMI 2000
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Gemerský Jablonec 15, PSČ: 980 35
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 227 946
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: SKP, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2010 S1359
Spisová značka súdneho spisu: 2K/54/2010
Iné zverejnenie
PRERADENIE SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU Z JEDNEJ PODSTATY DO INEJ PODSTATY
Zmena podstaty z: VSEOBECNA Zmena podstaty na: ODDELENA Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK, názov
zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - DR SR - Banská Bystrica - Daňový úrad R. Sobota, číslo zabezpečenej
pohľadávky: 117 - 278 Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria Vymera (m2):601 Obec:Gemerský Jablonec
Štát:Slovenská republika Názov katastrálneho územia:Gemerský Jablonec Číslo LV:644 Parcelné číslo:68
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2 Súpisová hodnota majetku (aj mena):1.000,00 EUR Majetok inej osoby
ako úpadcu: Tretia osoba: Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Sporný zápis: Typ súpisnej položky
majetku:POZEMOK, názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - DR SR - Banská Bystrica - Daňový úrad R.
Sobota, číslo zabezpečenej pohľadávky: 117 - 278 Druh pozemku:Ostatné plochy Vymera (m2):543 Obec:Gemerský
Jablonec Štát:Slovenská republika Názov katastrálneho územia:Gemerský Jablonec Číslo LV:698 Parcelné číslo:62/15
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):500,00 EUR Majetok inej osoby ako
úpadcu: Tretia osoba: Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Sporný zápis: Typ súpisnej položky
majetku:POZEMOK, názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - DR SR - Banská Bystrica - Daňový úrad R.
Sobota, číslo zabezpečenej pohľadávky: 117 - 278 Druh pozemku:Ostatné plochy Vymera (m2):576 Obec:Gemerský
Jablonec Štát:Slovenská republika Názov katastrálneho územia:Gemerský Jablonec Číslo LV:698 Parcelné číslo:62/14
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):500,00 EUR Majetok inej osoby ako
úpadcu: Tretia osoba: Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Sporný zápis: Typ súpisnej položky
majetku:STAVBA, názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - DR SR - Banská Bystrica - Daňový úrad R.
Sobota, číslo zabezpečenej pohľadávky: 117 - 278 Typ súpisnej položky majetku:Sklad ovocia a zeleniny
Obec:Gemerský Jablonec Štát:Slovenská republika Ulica: Orientačné číslo:15 Názov katastrálneho územia:Gemerský
Jablonec Číslo LV:644 Súpisné číslo:8 Parcelné číslo:68 Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/2 Súpisová hodnota
majetku (aj mena):1.500,00 EUR Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba: Dôvod zapísania súpisovej zložky
majetku tretej osoby: Sporný zápis: Typ súpisnej položky majetku:STAVBA, názov zabezpečeného veriteľa: OTP
Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, číslo zabezpečenej pohľadávky: 16 Typ súpisnej
položky majetku:Rodinný dom Obec:Gemerský Jablonec Štát:Slovenská republika Ulica: Orientačné číslo:15 Názov
katastrálneho územia:Gemerský Jablonec Číslo LV:265 Súpisné číslo:262 Parcelné číslo:62/27 Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):23.000,00 EUR Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia
osoba: Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Sporný zápis: Typ súpisnej položky
majetku:POZEMOK, názov zabezpečeného veriteľa: OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, číslo zabezpečenej pohľadávky: 16 Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria Vymera (m2):112
Obec:Gemerský Jablonec Štát:Slovnenská republika Názov katastrálneho územia:Gemerský Jablonec Číslo LV:265
Parcelné číslo:62/27 Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):500,00 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba: Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK, názov zabezpečeného veriteľa: OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, číslo zabezpečenej pohľadávky: 16 Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria Vymera
(m2):529 Obec:Gemerský Jablonec Štát:Slovenská republika Názov katastrálneho územia:Gemerský Jablonec Číslo
LV:265 Parcelné číslo:62/9 Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena):1.500,00
EUR Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba: Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Sporný
zápis:
Značka: K005257
Obchodné meno: EFEKTIV MEDIA spol. s r.o. v konkurze
Primárne IČO: 35778652
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Adresa: Rozmarínová 31, 821 04 Bratislava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/34/2010
Spisová značka správcovského spisu: 3K/34/2010 S 459
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
EFEKTIV MEDIA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Rozmarínová 31, 821 04 Bratislava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 778 652
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Spisová značka správcovského spisu: 3K/34/2010 S 459
Spisová značka súdneho spisu: 3K/34/2010
Iné zverejnenie
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca konkurznej podstaty úpadcu: EFEKTIV MEDIA spol. s.r.o., so sídlom
Rozmarínová 31, 821 04 Bratislava, IČO: 35 778 652, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením
Okresného súdu Bratislava I zo dňa zo dňa 02.08.2010 v konaní vedenom pod sp. zn. 3K/34/2010, týmto dopĺňa
súpisovú hodnotu súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky
SKODA FELÍCIA EFF 613, e.č.: BA 512 EA, druh karosérie: AA sedan, farba: modrá metalíza tmavá Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 € Súpisová hodnota súpisovej zložky
majetku bola určená správcom v súlade s § 77 ods. 3 ZKR.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca
Značka: K005258
Obchodné meno: CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s r.o.
Primárne IČO: 35829214
Adresa: Budatínska 35, 851 06 Bratislava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/3/2010
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2010 S1240
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Budatínska 35, 851 06 Bratislava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 35 829 214
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu: 3K/3/2010
Iné zverejnenie
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. značka správcu S1240, IČO: 44 088 833, Špitálska 61, 811 01
Bratislava (ďalej ako „Správca“), správca úpadcu CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s r.o., Budatínska
35, 851 06 Bratislava, IČO: 35 829 214(ďalej ako „Úpadca“) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj podniku
Úpadcu.
Podmienky verejného ponukového konania:
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1) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť správcovi do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu správcovskej
kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2) Záujemcovia sú povinní zložiť zábezpeku vo výške 50% z ceny ponúkanej záujemcom.
3) Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po dohovore so správcom v čase od 09:00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00
hod. na adrese správcovskej kancelárie vyzdvihnúť Zásady speňažovania podniku, resp. požiadať o ich zaslanie.
Kontakt: tel.: 048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, email: office@ssr.sk
4) Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu správcovskej kancelárie Horná 23, 974
01 Banská Bystrica v predtlačenej zalepenej obálke opatrenej obchodným menom úpadcu, spisovou značkou
konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie, podpisom a odtlačkom pečiatky správcu a nápisom
„Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie
záväzných ponúk. Záväzné ponuky podané v rozpore so Zásadami speňažovania podniku budú vylúčené z verejného
ponukového konania. Príslušný orgán si vyhradil právo odmietnuť všetky ponuky, ak budú zjavne neadekvátne.
Značka: K005259
Obchodné meno: František Pilárik
Adresa: Nanterská 1680/20, 010 08 Žilina Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4K/30/2010 S1389
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2010
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
František Pilárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Nanterská 1680/20, 010 08 Žilina
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 26.12.1958
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Stanislav Bíroš
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2010
Spisová značka súdneho spisu: 4K/30/2010 S1389
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum konania: 15.04.2011
Miesto konania: Kancelária zástupcu veriteľov, Sociálna poisťovňa pobočka Žilina
Doba konania: 14:00 – 14:15
Zvolávateľ: Mgr. Stanislav Bíroš
Program:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Žiadosť o udelenie odporúčania ohľadne odporovania právneho úkonu
3/ Rôzne, Záver
Zoznam prítomných na zasadnutí: Zástupca veriteľov: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
správca: Mgr. Stanislav Bíroš Zasadnutie otvorené o 14:00 hod.
K bodu 1 – Otvorenie schôdze: Správca úpadcu otvoril zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského
výboru a skonštatoval, že zástupca veriteľov bol zákonným spôsobom oboznámený s dátumom, časom, miestom
konania a programom zasadnutia zástupcu veriteľov.
K bodu 2 – Žiadosť o udelenie odporúčania ohľadne odporovania právneho úkonu: Správca oboznámil zástupcu
veriteľov s tým, že úpadca na základe kúpnej zmluvy zo dňa 24.07.2006 previedol trojizbový byt, ktorý patril do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na blízku osobu, pričom kúpna cena bola o cca 16.596 € nižšia ako
znalecká cena.
Uznesenie č. 1 Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru odporúča správcovi konkurznej podstaty
odporovať právny úkon, na základe ktorého došlo k prevodu vlastníctva bytu na blízku osobu za uvedenú cenu.
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K bodu 3 – Rôzne, Záver: Správca berie na vedomie odporúčanie zástupcu veriteľov, na základe ktorého bude konať.
Správca poďakoval zástupcovi veriteľov za jeho účasť na predmetnom zasadnutí.
Zasadnutie ukončené o 14:15 hod.
Značka: K005260
Obchodné meno: FIM-EX, s.r.o.
Primárne IČO: 36320285
Adresa: Palúčanská 32, 031 01 Liptovský Mikuláš Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K 20/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2K 20/2009 S621
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
FIM-EX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Palúčanská 32, Liptovský Mikuláš
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 320 285
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Jozef Kadura
Spisová značka správcovského spisu: 2K 20/2009 S621
Spisová značka súdneho spisu: 2K 20/2009
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Jozef Kadura, správca úpadcu FIM-EX, s.r.o., Litpovský Mikuláš, IČO: 36 320 285zvoláva na deň 16.5.2011 o
10:00 hod. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu: JUDr. Jozef Kadura, ul. Republiky 16, 010 01
Žilina.
Program schôdze:1. Voľba nového člena veriteľského výboru. Pred otvorením schôdze bude prezentácia, pri ktorej
veritelia predložia doklady totožnosti alebo poverenie na zastupovanie.
V Žiline dňa 2. 5. 2011
JUDr. Jozef Kadura,správca
Značka: K005261
Obchodné meno: NEW GARDEN s.r.o.
Primárne IČO: 36687022
Adresa: Česká 2940/23, 946 03 Kolárovo Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 32K/41/2010
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2010 S1225
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
NEW GARDEN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Česká 2940/23
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Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 687 022
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Petra Štofková
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2010 S1225
Spisová značka súdneho spisu: 32K/41/2010
Iné zverejnenie
Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Petra Štofková, správca so sídlom: ul. F. Rákócziho č. 12, 940 01 Nové
Zámky, správca úpadcu NEW GARDEN s.r.o., Česká 2940/23, 946 03 Kolárovo, IČO: 36 687 022, zap. v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 18782/N na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov oznamuje
vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu, uvedeného v súpise majetku všeobecnej
podstaty. Majetok zaradený do všeobecnej podstaty, podliehajúci tomuto ponukovému konaniu bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 25B/2011 zo dňa 7. 2.2011.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na kúpu hnuteľného majetku vo výške zodpovedajúcej minimálne
súpisovej hodnote majetku.
2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Petra Štofková, ul. F. Rákócziho č. 12, 940 01
Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 32K/41/2010 - neotvárať. Obálka musí obsahovať
označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky; meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan - nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho
preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel: 035/6401813 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@advokatskaspolocnost.sk
4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
5. Ponukové konanie končí dňa 7. 6. 2011 o 14,00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa uskutoční v ten
istý deň o 14,30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. F. Rákócziho č. 12.
6. Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní.
6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, v prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Značka: K005262
Obchodné meno: Vladislav Kochan
Primárne IČO: 41615603
Adresa: Píliarska 258/8, 976 52 Čierny Balog Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K 39/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K 39/2008 S 1266
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Vladislav Kochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Píliarska 258/8, 976 52 Čierny Balog
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 41 615 603
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Peter Tonhauser
Spisová značka správcovského spisu: 1K 39/2008 S 1266
Spisová značka súdneho spisu: 1K 39/2008
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 287,83 Eur
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Celková suma pohľadávok proti podstate: 34,40 Eur
Poučenie správcu: Zástupcovi veriteľov určujem na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov lehotu 30 dní, ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku v súlade s § 101 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Súčasne oznamujem, že v zmysle § 50 ods. 3 vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR, č. 665/2005 Z. z. v horeuvedenej lehote môžu nezabezpečení veritelia nahliadať do
návrhu v kancelárii správcu a požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov uplatnil odôvodnené námietky alebo aby schválil doručený konečný rozvrh výťažku v
predloženom znení.
Značka: K005263
Obchodné meno: NEW GARDEN s.r.o.
Primárne IČO: 36687022
Adresa: Česká 2940/23, 946 03 Kolárovo Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 32K/41/2010
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2010 S1225
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
NEW GARDEN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Česká 2940/23, 946 03 Kolárovo
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 687 022
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Petra Štofková
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2010 S1225
Spisová značka súdneho spisu: 32K/41/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov a správcu
Uloženie záväzného pokynu pre správcu
Spisová značka: 32K/41/2010
Názov úpadcu: NEW GARDEN s.r.o., Česká 2940/23, 946 03 Kolárovo, IČO: 36 687 022, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 18782/N
Dátum a čas konania zasadnutia: 19.4.2011 o 11.00 hod.
Miesto: F. Rákócziho 12, 940 51 Nové Zámky, hotel Korzo
Prítomní: 1. Attila Marosi, nar. 22.11.1975, bytom Česká 2940/23, Kolárovo 2. JUDr. Petra Štofková, F.Rákócziho 12,
Nové Zámky - správca
Priebeh zasadnutia:
Program:
1. Správa o stave majetku tvoriaceho konkurznú podstatu úpadcu
2. Uloženie záväzného pokynu vo veci ďalšieho postupu správcu
3. Záver
1. Správa o stave majetku tvoriaceho konkurznú podstatu Správca podrobne oboznámil zástupcu veriteľov o
jednotlivých zložkách majetku tvoriaceho konkurznú podstatu. Do všeobecnej podstaty bolo zapísaných 103
súpisových zložiek majetku so súpisovou hodnotou 18.834,62 €. Všetky súpisové položky boli zaradené do všeobecnej
podstaty, nakoľko žiaden veriteľ si neprihlásil zabezpečovacie právo. 97 súpisových zložiek majetku spolu v súpisovej
hodnote 12.090,21 € predstavujú hnuteľné veci, 2 súpisové zložky majetku v súpisovej hodnote 5.643 € sú pohľadávky
a 4 súpisové zložky majetku v hodnote 1.101,41 € predstavujú hotové peniaze z pokladne úpadcu. Na základe
uvedeného bude ohľadom speňažovania všetkých súpisových zložiek majetku príslušným orgánom zástupca
veriteľov. Následne správca so zástupcom veriteľov prediskutovali možnosti speňaženia majetku patriaceho do
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konkurznej podstaty. Zároveň správca požiadal zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu na speňaženie
majetku podliehajúceho konkurzu.
2. Uloženie záväzného pokynu Zástupca veriteľov ukladá týmto správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku
patriaceho do konkurznej podstaty nasledovne: - ohľadom hnuteľných vecí zástupca veriteľov ukladá správcovi
záväzný pokyn na speňaženie predmetných vecí prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže s tým, že najnižšia
ponuka v prvom kole obchodnej verejnej súťaže bude súpisová hodnota majetku, pre každú súpisovú zložku tak, ako
je zapísaná v súpise majetku. Pre prípad, že sa nepodarí v prvom kolo verejnej obchodnej súťaže speňažiť všetky
súpisové zložky majetku, v druhom kole sa bude ponuková cena zostávajúcich súpisových zložiek majetku znižovať
na 75 % súpisovej hodnoty, v prípadnom treťom kole na 50% súpisovej hodnoty a v prípadnom štvrtom kole na 25%
súpisovej hodnoty majetku. - ohľadom pohľadávok zapísaných do súpisu majetku zástupca veriteľov ukladá správcovi
záväzný pokyn na vymáhanie týchto súdnou cestou, resp. prostredníctvom súdneho exekútora. 3. Záver. Na záver
správca zobral uložené záväzné pokyny na vedomie a zaviazal sa pri speňažovaní majetku postupovať v súlade s nimi.
Schôdza veriteľov bola ukončená o 11.30 hod.
V Nových Zámkoch dňa 19. 4. 2011
Attila Marosi, zástupca veriteľov
Značka: K005264
Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Jasenie "v konkurze"
Primárne IČO: 00189197
Adresa: , 976 75 Jasenie Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/43/2010
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2010 S1359
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Poľnohospodárske družstvo Jasenie "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 976 75 Jasenie
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 00 189 197
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: SKP, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2010 S1359
Spisová značka súdneho spisu: 2K/43/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca: Poľnohospodárske družstvo Jasenie "v konkurze", so sídlom 976 75 Jasenie, IČO: 00 189 197, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, (ďalej len „Úpadca“), na majetok ktorého bol vyhlásený
konkurz Uznesením OS Banská Bystrica sp. zn.2K 43/2010 zo dňa 18.01.2011
Miesto konania: Kancelária správcu, Hurbanova 14A ,974 01, Banská Bystrica
Čas konania: 26.04.2011 o 10:00 hod.
Zoznam prítomných: 1. OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., člen veriteľského výboru 2. ŽP TRADE,s.r.o., člen
veriteľského výboru 3. VIPEX, s.r.o., člen veriteľského výboru 4. SKP, k.s., správca Úpadcu Program: 1. Otvorenie
zasadnutia 2. Voľba predsedu veriteľského výboru 3. Záver
Opis priebehu jednotlivých bodov programu zasadnutia: I. Otvorenie zasadnutia Zasadnutie veriteľského výboru
zvolal správca Úpadcu, pričom členovia veriteľského výboru konštatovali, že si nevyhradili zasadnutie bez účasti
správcu. Bolo zistené, že členovia veriteľského výboru boli riadne oboznámení s konaním zasadnutia. Prítomní sú
všetci členovia veriteľského výboru, zasadnutie je uznášaniaschopné podľa 38 ods. 2 ZKR. II. Voľba predsedu
veriteľského výboru v zmysle § 38 ZKR Do funkcie predsedu veriteľského výboru bola navrhnutá obchodná
spoločnosť: OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., IČO: 36 565 849, so sídlom Pazmáňa 2125/27, Šaľa, PSČ: 92 701 člen veriteľského výboru. Hlasovanie členov veriteľského výboru: Za: 3 hlasy, Proti: 0 hlasov, Zdržali sa hlasovania: 0
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hlasov.
Uznesenie č. 1: „Členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu veriteľského výboru OPEN DOOR
INTERNATIONAL, s.r.o., IČO: 36 565 849, so sídlom Pazmáňa 2125/27, Šaľa, PSČ: 92 701. III. Záver Na záver
predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru a správcovi za účasť. OPEN DOOR
INTERNATIONAL, s.r.o.
Predseda veriteľského výboru v zastúpení LawService, s.r.o., JUDr. Pavol Konečný, advokát a konateľ
Značka: K005265
Obchodné meno: CHEMCOM, spol. s r.o.
Primárne IČO: 36002623
Adresa: Medzibrodie nad Oravou 156, 026 01 Dolný Kubín Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K 17/2010
Spisová značka správcovského spisu: 2K 17/2010 S1203
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
CHEMCOM, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Medzibrodie nad Oravou 156, 026 01 Dolný Kubín
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 002 623
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr.František Feník
Spisová značka správcovského spisu: 2K 17/2010 S1203
Spisová značka súdneho spisu: 2K 17/2010
Iné zverejnenie
JUDr. František Feník, správca konkurznej podstaty so sídlom: Predmestská 25, 010 01 Žilina, úpadcu CHEMCOM,
spol. s r.o., so sídlom: Medzibrodie nad Oravou 156, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 002 623v zmysle udeleného
záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 16.02.2011 na speňaženie (predaj ) majetku úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu mimo dražby, ponúka na predaj celú podstatu (ako celok) v III. kole ponukového konania za
celkovú hodnotu jednotlivých vecí tvoriacich súpis všeobecnej podstaty (50 % súpisovú hodnotu). Predmetom predaja
sú hnuteľné veci v súpisovej hodnote 10 818,50 € a pohľadávky v súpisovej hodnote 236,34 €, celková súpisová
hodnota je 11 054,84 €. Súpis bol uverejnený v Obchodnom vestníku č.130B/2010 dňa 08.07.2010 pod č. K006638,
ponúka sa majetok mimo vylúčeného majetku, uverejneného v Obchodnom vestníku č. 227B/2010 zo dňa 26.11.2010
pod č. K011582.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí obsahovať: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, ponúkanú výšku kúpnej ceny – číselne a slovne v Eurách. K ponuke je záujemca povinný pripojiť originál
alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace, pri fyzickej
osobe -nepodnikateľovi overenú kópiu občianskeho preukazu, ďalej záujemca predloží čestné vyhlásenie o tom, že
nemá žiadne záväzky voči úpadcovi a doklad preukazujúci krytie kúpnej ceny.
2. Spôsob určenia ceny: za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 50% uvedenú v súpise majetku.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 30 dní od zverejnenia
ponukového konania na adresu správcovskej kancelárie správcu: Predmestská 25, 010 01 Žilina v zalepených obálkach
s označením: „PONUKA-KONKURZ-NEOTVÁRAŤ č.k. 2K 17/2010.“ Záujemca je oprávnený do verejného
ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
V prípade doručenia viac ako jednej ponuky toho istého záujemcu sa bude prihliadať na ponuku, ktorá bola doručená
ako prvá, na ostatné ponuky sa nebude prihliadať.
4. Termín a miesto otvárania obálok: Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu za prítomnosti zástupcu veriteľov, ktorý bude po vyhodnotení ponúk požiadaný
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o schválenie víťaza ponukového konania.
5. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Správca zrealizuje vyhodnotenie predložených ponúk v lehote 10 dní odo dňa
termínu otvárania obálok. Najneskôr do uplynutia 5 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca vyzve
víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ponúknutá kúpna cena bude záujemcom
zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy.
6. Iné skutočnosti: 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 v celkovej výške 10% z
navrhovanej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do
ponukového konania svoju záväznú ponuku. Informácie: Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
ponuky v prípade ich nevhodnosti. Bližšie informácie týkajúce sa verejného ponukového konania si môže záujemca
vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č. 041/7645724.
Značka: K005266
Obchodné meno: Štefan Somík v konkurze
Adresa: Gaštanova 12, 010 01 Žilina Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K 3/2008
Spisová značka správcovského spisu: 3K3/2008 S 1170 3
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Štefan Somík v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Gaštanova 12, 010 01 Žilina
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 11.10.1949
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Tibor Bátory
Spisová značka správcovského spisu: 3K3/2008 S 1170 3
Spisová značka súdneho spisu: 3K 3/2008
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
V zmysle § 92 ods 1 písm d) Zákona.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a podľa záväzného pokynu
Okresného súdu Žilina ako príslušného orgánu, správca „vyhlasuje“ ôsme kolo dražby majetku uvedeného v súpise
všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.109/B, dňa 6.6.2008 za týchto podmienok: 12. Miesto, dátum a čas otvorenia
dražby: v priestoroch kancelárie správcu Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
Otvorenie dražby sa uskutoční dňa 20. mája 2011 o 8.00 hod (v tridsaťminútových intervaloch) vyvolaním správcu (po
uskutočnení zápisu účastníkov dražby). Vyzývam budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne
30 min. pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, prípadne zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu
účastníkov dražby. Účastníkom dražby môžu byť fyzické a právnické osoby s obmedzeniami v zmysle § 5 Zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.
Účastníci dražby predložia správcovi pred začatím dražby: a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky b) platný doklad o
totožnosti c) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je osoba zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne
osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe 13. Predmetom dražby sú: 14. Pozemok: zastavané plochy a nádvoria, výmera 19 m2,
k.ú. Žilina, LV 3558, parc.č. 5389/38. Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2. Hodnota určená súpisom všeobecnej
podstaty je stanovená na sumu 331,94 € (10.000,- Sk). Najnižšie podanie je 33,19 € (1.000,- Sk), minimálne prihodenie
je stanovené na sumu 16,60 € (500,- Sk). Dražobná zábezpeka je stanovená na sumu 33,19 € (1.000,- Sk). 15. Hnuteľné
veci – súbor nábytku, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1. Hodnota určená súpisom všeobecnej podstaty je stanovená
na sumu 331,94 € (10.000,- Sk). Najnižšie podanie je 33,19 € (1.000,- Sk), minimálne prihodenie je stanovené na sumu
16,60 € (500,- Sk). Dražobná zábezpeka je stanovená na sumu 33,19 € (1.000,- Sk).
16. Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená na účet úpadcu č. 1030243008/1111
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UniCredit bank a.s. najneskoršie do otvorenia dražby. Variabilný symbol: mesiac a rok narodenia fyzickej osoby, alebo
IČO právnickej osoby. 17. Účastník predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky. Následne
sa zapíše do listiny „zápis do dražby“ a bude mu pridelené dražobné číslo. 18. Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú
vydražiteľmi, sa vráti dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi
správcovi a to do troch pracovných dní odo dňa konania dražby. 19. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započíta do
ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný do 10 dní od
skončenia dražby zaplatiť na účet uvedený v bode č.3. 20. Nadobudnutie vlastníctva: Ak vydražiteľ uhradil cenu
dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením
príklepu. Zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením prepadá v prospech konkurznej
podstaty a nevracia sa.
21. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Správca odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny zápisnicu z
dražby a spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby nesie vydražiteľ. 22. Termín obhliadky predmetu dražby treba dohodnúť so správcom tel. 0903
726149.
Ing. Tibor Bátory, správca
Značka: K005267
Obchodné meno: ELEKTRO Slovakia, spol. s.r.o.
Primárne IČO: 36195375
Adresa: Hraničná 2, 040 17 Košice Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 26K/55/2010
Spisová značka správcovského spisu: 26K/55/2010 S804
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
ELEKTRO Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Hraničná 2, 040 17 Košice
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 195 375
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. František Hadušovský, advokát
Spisová značka správcovského spisu: 26K/55/2010 S804
Spisová značka súdneho spisu: 26K/55/2010
Iné zverejnenie
Z Á P I S N I C A o priebehu prvej schôdze veriteľov úpadcu ELEKTRO SLOVAKIA, spol. s.r.o., konanej v súlade s
obsahom oznamu zverejneným v Obchodnom vestníku č. K002894 dňa 14. 03. 2011 v sídle správcu V Rožňave, ul.
Akademika Hronca č. 3, dňa 27. 04. 2011 so začiatkom o 10,00 hod. II. Osoby prítomné na schôdzi veriteľov 2.1
Zoznam prítomných veriteľov: 1. Edita Mitrová, zastúpená JUDr. Jánom Mackom na základe plnomocenstva. Suma
pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 132.096,16,- € 2. Anna Stančáková, zastúpená JUDr. Jánom Mackom na
základe plnomocenstva. Suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 129.309,16,- € 3. WHIRPOOL SLOVAKIA, spol.
s.r.o., zastúpená Mgr. Ľudmilou Spurovou na základe plnomocenstva. Suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa:
103.810,88,- € 4. EURONICS SK a.s., zastúpená JUDr. Dušanom Slávikom na základe plnomocenstva. Suma
pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 36.073,97,- € 5. František Majtán – EURONICS TPD, zastúpený JUDr.
Dušanom Slávikom na základe plnomocenstva. Suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 29.529,77,- € 6.
DAŇOVÝ ÚRAD Košice, zastúpený Ing. Ondrejom Kračúnom na základe poverenia na zastupovanie. Suma
pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 12.726,59. 7. CETELEM SLOVENSKO, a.s., zastúpená Romanom Pitoňákom
na základe plnomocenstva. Suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 6.244,28,- € 8. Všeobecná zdrav. poisťovňa,
a.s., zastúpená JUDr. Vladimírom Jelínkom na základe poverenia na zastupovanie. Suma pohľadávky
nezabezpečeného veriteľa 4.808,16,- € Na schôdzi veriteľov boli zastúpení spolu ôsmi veritelia, ktorých zistené
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pohľadávky predstavujú spolu sumu: 454.598,97. Rozsah hlasovacích práv na schôdzi veriteľov bol určený celkovým
počtom hlasov 454598 podľa §35 ods. 4 ZKR zák. č. 7/2005 Z.z. 2.2 Úpadca sa na schôdzi veriteľov nezúčastnil. 2.3
JUDr. František Hadušovský, správca konkurznej podstaty III. Podklady pripravené správcom pre schôdzu veriteľov
Prezenčná listina, Správcovský spis, Konečný zoznam pohľadávok, Zoznam zaisteného majetku, Správa o činnosti
správcu a o stave konkurzného konania IV. Opis priebehu schôdze veriteľov Rokovanie schôdze veriteľov bolo vedené
podľa programu zverejneného v Obchodnom vestníku takto: 1. Prezentácia, otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a o
stave konkurzného konania 3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR 4. Rôzne, záver K bodu 1: Rokovanie
schôdze veriteľov otvoril a viedol správca. Oboznámil účastníkov, že podľa §35 ods. 3 ZKR je schôdza veriteľov
uznášaniaschopná pretože na schôdzi sú prítomný ôsmi zástupcovia nezabezpečených veriteľov oprávnení na schôdzi
hlasovať s celkovým počtom hlasov 454598. Správca oboznámil prítomných nezabezpečených veriteľov o rozsahu ich
hlasovacích práv, o spôsobe hlasovania v zmysle § 35 ZKR. K bodu 2: Správca predniesol správu o činnosti správcu a
stave konkurzného konania, v ktorej informoval o úkonoch, ktoré v súlade so ZKR v konkurznom konaní vykonal.
Správca zapísal do zoznamu prihlásených pohľadávok celkom 261 pohľadávok 39 konkurzných veriteľov, ktorí
prihlásili svoje pohľadávky v sume 775.333,81,- €. Pri porovnaní zoznamu pohľadávok na konkurznom súde boli
zistené pohľadávky na ktoré sa neprihliada. Ide o pohľadávky pod poradovým č. 310 až 318 veriteľa QBE Insurance v
čiastke 989,65,- €, č. 277 veriteľa DAŇOVÝ ÚRAD SR v čiastke 2.336,22,- €, č. 360 a 361 veriteľa Wustenrod
poisťovňa, a.s. v čiastke 576,00,- € a č. 244 veriteľa MC TREE SR, a.s. v čiastke 642,38,- €. Suma pohľadávok
nezabezpečených veriteľov oprávnených hlasovať na 1. schôdzi veriteľov je tak určená sumou 770.789,56,- €. Do
súpisu všeobecnej podstaty bola zapísaná suma vo výške 54.903,77,- € pozostávajúca z hnuteľného majetku a
pohľadávok úpadcu. Správca vyzval prenajímateľov obchodných prevádzok, aby vydali hnuteľný majetok (zariadenia
predajní), z ktorých výťažok bude zahrnutý do všeobecnej podstaty po ich vydaní resp. po rozhodnutí súdov.
Oddelená podstata majetku tvorí sumu 20.591,80,- €. K bodu 3: Správca pristúpil k bodu 3 programu a vyzval
prítomných veriteľov v zmysle §36 ZKR na podanie návrhov na výmenu správcu. Nikto z prítomných veriteľov
nepodal návrh na výmenu správcu. Bolo prijaté uznesenie č. 1 schválené všetkými prítomnými 454598 hlasmi.
Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov rozhodla o potvrdení správcu konkurznej podstaty v jeho funkcii, keď za jeho
zotrvanie vo funkcii hlasovali všetci prítomní veritelia. Počet hlasov za: 454598. Počet hlasov proti: 0. Zdržalo sa
hlasovania: 0. K bodu 4: V súlade s §37 ZKR predložil predsedajúci schôdze návrh na voľbu členov veriteľského
výboru. Za členov veriteľského výboru navrhol predsedajúci schôdze veriteľov postupne od nezabezpečeného veriteľa
s najvyšším počtom hlasov. Edita Mitrová zastúpená JUDr. Jánom Mackom na základe plnomocenstva: Počet hlasov
za: 261405. Počet hlasov prot:i 193193. Zdržalo sa hlasovania: 0. Anna Stančáková zastúpená JUDr. Jánom Mackom na
základe plnomocenstva: Počet hlasov za: 274131. Počet hlasov proti: 180467. Zdržalo sa hlasovania: 0. WHIRPOOL
SLOVAKIA, spol. s.r.o. zastúpená Mgr. Ľudmilou Spurovou na základe plnomocenstva: Počet hlasov za: 193193.
Počet hlasov proti: 261405. Zdržalo sa hlasovania: 0. EURONICS SK a.s. zastúpená JUDr. Dušanom Slávikom na
základe plnomocenstva: Počet hlasov za: 193193. Počet hlasov proti: 261405.
Zdržalo sa: 0. František Majtán – EURONICS TPD zastúpený JUDr. Dušanom Slávikom na základe
plnomocenstva: Počet hlasov za: 454598. Počet hlasov proti: 0. Zdržalo sa: 0. DAŇOVÝ ÚRAD Košice zastúpený Ing.
Ondrejom Kračúnom na základe poverenia na zastupovanie: Počet hlasov za: 4808. Počet hlasov proti: 449790. Zdržalo
sa hlasovania: 0. CETELEM SLOVENSKO zastúpené Romanom Pitoňákom na základe
plnomocenstva: Počet hlasov za: 180467. Počet hlasov proti: 274131. Zdržalo sa: 0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
zastúpená JUDr. Vladimírom Jelínkom na základe poverenia na zastupovanie: Počet hlasov za: 12726. Počet hlasov
proti: 441872. Zdržalo sa hlasovania: 0. Bolo prijaté uznesenie č. 2: Uznesenie č. 2: Schôdza veriteľov rozhodla, že
veriteľský výbor bol zvolený v zložení: Edita Mitrová zastúpená JUDr. Jánom Mackom na základe plnomocenstva:
Počet hlasov za: 261405. Počet hlasov proti: 193193. Zdržalo sa hlasovania: 0. Anna Stančáková zastúpená JUDr.
Jánom Mackom na základe plnomocenstva: Počet hlasov za: 274131. Počet hlasov proti: 180467. Zdržalo sa hlasovania:
0. František Majtán – EURONICS TPD zastúpený JUDr. Dušanom Slávikom na základe plnomocenstva: Počet hlasov
za: 454598. Počet hlasov proti: 0. Zdržalo sa: 0. K bodu 5: Na schôdzi veriteľov neboli uplatnené žiadne námietky proti
uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom. Po prerokovaní schváleného programu bola schôdza veriteľov
ukončená. Zápisnicu o priebehu rokovania prvej schôdze veriteľov spísal a podpísal správca ako predseda schôdze.
V Rožňave, dňa 27. 04. 2011
JUDr. František Hadušovský, správca
Značka: K005268
Obchodné meno: ENES s.r.o. VT
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Primárne IČO: 36473294
Adresa: Svätoplukova č.3, 080 01 Prešov Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 3K/3/2011
Spisová značka správcovského spisu: S1247 3K/3/2011
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
ENES s.r.o. VT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Svätoplukova č.3, 080 01 Prešov
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 473 294
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr.František Sobek
Spisová značka správcovského spisu: S1247 3K/3/2011
Spisová značka súdneho spisu: 3K/3/2011
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr.František Sobek, správca úpadcu ENES s.r.o. VT, IČO: 36 473 294, so sídlom Svätoplukova č.3, 080 01 Prešov,
sp. zn.: 3K/3/2011 týmto oznamuje, že prvá schôdza veriteľov úpadcu sa uskutoční 08.06.2011 o 10.00 hod. v Prešove,
Florianova ul. č. 2, prvé poschodie v kancelárii spoločnosti OREA Consulting. Program schôdze: 1.Prezentácia
veriteľov, resp. ich splnomocnených zástupcov 2. Otvorenie 3. Správa správcu o doterajšom priebehu konkurzného
konania 4.Voľba veriteľského výboru 5.Rozhodovanie veriteľov o výmene správcu 6. Záver
Veritelia sa preukazujú občianskym preukazom alebo originálom výpisu z obchodného registra overeným notárskym
úradom; ich zástupcovia sa preukazujú originálom plnomocenstva od veriteľa overeným notárskym úradom.
JUDr.František Sobek, správca
Značka: K005269
Obchodné meno: T.E.-TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o. v konkurze
Primárne IČO: 31718761
Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2R/3/2009
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2009 S1436
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
T.E.-TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 31 718 761
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2009 S1436
Spisová značka súdneho spisu: 2R/3/2009
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Typ súpisnej položky majetku:HNUTELNA_VEC
Popis hnunteľnej veci / súbor:Osobné motorové vozidlo BMW X3 2.0D, EČV: BA213SP, farba: čierna metalíza, VIN:
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WBAPE110X0WH43394
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena):25.000 Eur
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Tretia osoba:Ing. Roman Žitný, dát. nar. 23.10.1956, bytom Albánska 2, 831 06 Bratislava
Deň a dôvod zápisu:27.10.2010, v osvedčení o evidencii vozidla je ako majiteľ vedený Ing. Roman Žitný aj napriek
tomu, že majiteľom je úpadca
Značka: K005270
Obchodné meno: Vladislav Dratva - ZpaR
Primárne IČO: 10989676
Adresa: Paseka 626/5, 976 67 Závadka nad Hronom Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/41/2010
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2010/S 1494
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Vladislav Dratva - ZPaR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Paseka 626/5, 976 67 Závadka nad Hronom
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 10 989 676
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2010/S 1494
Spisová značka súdneho spisu: 2K/41/2010
Iné zverejnenie
ZÁPISNICA Z 1. SCHÔDZE VERITEĽOV
Dátum:29.04.2011
Miesto :Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Otvorenie:10.30 hod. Záver:11.30 hod.
Zoznam prítomných veriteľov: 1.SR – Daňový úrad Svit, so sídlom Kpt. Nálepku 2, Svit 2.SR – Daňový úrad Brezno,
so sídlom Laskomerského 14, Brezno 3.Sociálna poisťovňa a.s., pobočka Banská Bystrica so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava
Program schôdze:
1.Otvorenie schôdze
2.Správa o doterajšom priebehu konkurzu a činnosti správcu
3.Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 zák. č. 7/2005 Z. z.
4.Voľba členov veriteľského výboru
5.Záver schôdze veriteľov
1.Otvorenie schôdze Prvú schôdzu konkurzných veriteľov otvorila o 10.30 hod. v mene správcu JUDr. Katarína
Húšťavová. Privítala prítomných veriteľov ako i ostatné osoby. Uviedla, že oznam o konaní schôdze bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 53B/2011 dňa 17.03.2011, tzn. v zákonnej lehote. Konštatovala, že sú prítomní traja veritelia a
to : 1.SR – Daňový úrad Svit, so sídlom Kpt. Nálepku 2, Svit, počet hlasov: -0- 2.SR – Daňový úrad Brezno, so sídlom
Laskomerského 14, Brezno, počet hlasov: -0- 3.Sociálna poisťovňa a.s., pobočka Banská Bystrica so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, počet hlasov: -0- Súčet hlasov prítomných veriteľov predstavuje 0 hlasov. Správca tiež
informoval, že funkciou zapisovateľa poveril JUDr. Lenku Choma. 2.Správa o doterajšom priebehu konkurzu a
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činnosti správcu Správca informoval o hlavných úkonoch, ktoré vykonal od vyhlásenia konkurzu. Predložil stručnú
analýzu majetku, spísaného do všeobecnej podstaty. Podal tiež informáciu o podaných prihláškach a výške
uplatňovaných nárokov, ktoré predstavujú spolu sumu 84 415,15 Eur, z toho správca poprel všetky prihlásené
pohľadávky v plnom rozsahu. 3.Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 zák. č. 7/2005 Z.z, Konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s. ako správca, v mene ktorej koná JUDr. Katarína Húšťavová v súlade s ustanovením § 36 ZKR
skonštatoval, že do pôsobnosti prvej schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene správcu. Vzhľadom na
skutočnosť, že všetky prihlásené pohľadávky boli popreté v plnom rozsahu, tak ako je to uvedené v bode 2 zápisnice,
žiaden z veriteľov nemá hlasovacie právo podľa § 35 ods. 4 ZKR a z toho dôvodu sa o výmene správcu nemôže
hlasovať. 4. Voľba členov veriteľského výboru Ďalej správca skonštatoval, že z dôvodu popretia pohľadávok všetkých
veriteľov v plnom rozsahu v dôsledku čoho žiaden veriteľ nie je oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, o tomto bode
programu sa nebude hlasovať, pričom pôsobnosť veriteľského výboru bude vykonávať súd.
5.Záver schôdze Na záver správca vyzval prítomných veriteľov na ich pripomienky alebo otázky v súvislosti s
konkurzom alebo správou, ktorú podal v rámci druhého bodu programu, následne správca zodpovedal na otázky
položené veriteľmi.
Značka: K005271
Obchodné meno: BC-INTERCOM spol. s r.o.
Primárne IČO: 17321352
Adresa: Smrečianska 41, 811 05 Bratislava Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 4K/66/2010
Spisová značka správcovského spisu: 4K/66/2010-S 1381
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
BC-INTERCOM spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Smrečianska 41, Bratislava, 811 05
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 17 321 352
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Dalibor Kiselica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/66/2010-S 1381
Spisová značka súdneho spisu: 4K/66/2010
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu úpadcu BC - INTERCOM spol. s r.o. v likvidácii, konaného dňa
27. 04. 2011 4K 66/2010 Začiatok zasadnutia veriteľského výboru: 13:00 hod.,
Prítomní: I. Správca: JUDr. Dalibor Kiselica, v zastúpení: Mgr. Michal Žitňanský II. Veritelia: - Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave, pobočka Bratislava, zast.: PhDr. Róbert Jenei, - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., zast.: Mgr.
Barbora Baničová, - HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, zast.: JUDr.
Anna Mišíková.
Program: 1. Udelenie záväzného pokynu správcovi v zmysle ust. § 84 ZKR 2. Rôzne 3. Záver 1. Udelenie záväzného
pokynu správcovi v zmysle ust. § 84 ZKR Vo veci kúpnej zmluvy č. 1/2010 zo dňa 28. 01. 2010, kúpnej zmluvy zo dňa
05. 02. 2010 a kúpnej zmluvy zo dňa 05. 01. 2009, ktorými bol prevedený nehnuteľný majetok z vlastníctva úpadcu
na tretie osoby, predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru s obsahom žiadosti správcu o
uloženie záväzného pokynu a vyzval ich na predloženie stanovísk k žiadosti. Veriteľský výbor konštatoval, že
rozhodnutie o podaní odporovacích žalôb voči uvedeným kúpnym zmluvám je v kompetencií správcu a vzal na
vedomie informáciu o ďalšom postupe správcu. 2. Rôzne Správca informoval veriteľský výbor, že v prípade dlžníka
spoločnosti AVIDOL, s.r.o., IČO: 35 931 299, bude podaný nárok úpadcu uplatnený žalobou na príslušnom súde,
nakoľko na základe výzvy na plnenie zo dňa 03.03.2011 bola správcovi doručená odpoveď dlžníka, že neeviduje
žiadny právny vzťah medzi spoločnosťami AVIDOL, s.r.o. a BC – INTERCOM spol. s r.o. v likvidácií. Správca
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informoval veriteľský výbor, že v prípade dlžníka úpadcu spoločnosti PR Richter s.r.o., IČO: 31 320 902, bolo
pojednávanie vytýčené na deň 19. 04. 2011 odročené na neurčito a súd vyzval správcu na doplnenie písomnej
špecifikácie žalobného návrhu. 3. Záver Nakoľko program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, predseda
veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 13:20 hod.
V Bratislave dňa 27. 04. 2011
Značka: K005272
Obchodné meno: Nemocnica s Poliklinikou - VAŠE ZDRAVIE n.o. "v reštrukturalizácii"
Primárne IČO: 37954628
Adresa: Kuzmányho nábrežie 34, 960 01 Zvolen Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1R/14/2010
Spisová značka správcovského spisu: 1R/14/2010 S1240
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Nemocnica s Poliklinikou - VAŠE ZDRAVIE n.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Kuzmányho nábrežie 34, 960 01 Zvolen
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 37 954 628
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: 1R/14/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu: 1R/14/2010
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica (ďalej ako „Správca“),
správca dlžníka Nemocnica s Poliklinikou - VAŠE ZDRAVIE n.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 37 954 628, so sídlom:
Kuzmányho nábrežie 34, 960 01 Zvolen (ďalej ako „Nemocnica s Poliklinikou - VAŠE ZDRAVIE“) zvoláva podľa ust. §
146 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 27.05.2011 o 09.30 hod v priestoroch reštaurácie
New Angus na Hornej ul. č. 23 v Banskej Bystrici.
Program schvaľovacej schôdze:
1. Rozprava, 2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu. Prezentácia veriteľov bude prebiehať od 09.00 hod.
Účastníci plánu sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti. Účastník plánu sa môže zúčastniť na
schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí
byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Správca oznamuje účastníkom plánu, že dňa 29.04.2011 veriteľský výbor
schválil záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka Nemocnica s Poliklinikou - VAŠE ZDRAVIE, odporučil
účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie a odporučil účastníkom plánu,
aby bezodkladne dlžníkovi Nemocnica s Poliklinikou - VAŠE ZDRAVIE na adresu Kuzmányho nábrežie 34, 960 01
Zvolen oznámili čísla bankových účtov, na ktoré bude dlžník Nemocnica s Poliklinikou - VAŠE ZDRAVIE plniť
jednotlivé splátky v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného plánu.
Správca oznamuje účastníkom plánu, že s obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu oboznámiť osobne v
kancelárii správcu na Hornej ul. č. 23 v Banskej Bystrici, v pracovných dňoch v úradných hodinách, t. j. od 09:00 h. do
12:00 h. a od 13:00 h. do 16:00 h.
Značka: K005273
Obchodné meno: Pavol Mucha EKOLAN
Primárne IČO: 32860404
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Adresa: Liptovská Teplička 427, 059 40 Liptovská Teplička Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 1K 28/2008
Spisová značka správcovského spisu: 1K 28/2008 S907
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Pavol Mucha EKOLAN
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Liptovská Teplička 427
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 32 860 404
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Jozef Tarabčák
Spisová značka správcovského spisu: 1K 28/2008 S907
Spisová značka súdneho spisu: 1K 28/2008
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku:INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis:príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka za
12/2010
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena):105,48 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis:príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka za
01/2011
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena):41,70 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Značka: K005274
Obchodné meno: AGRO FS s.r.o.
Primárne IČO: 36698938
Adresa: Ružová 312/24, 929 01 Dunajská Streda Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 15K/4/2010
Spisová značka správcovského spisu: 15K/4/2010/SKP
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
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AGRO FS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Dunajská Streda
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 698 938
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Spisová značka správcovského spisu: 15K/4/2010/SKP
Spisová značka súdneho spisu: 15K/4/2010
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Správca úpadcu Agro FS s.r.o, Dunajská Streda ICO: 36 698 938 zvoláva podľa
ustanovení ZKR č.7/2005 Z.z.v zn.n.pr.,prvú schôdzu veriteľov na deň 27.5.2011 o 13.00 hod v sídle správcu v Trnave,
na ul. Podjavorinskej 37/1, v zasadačke AC GmbH, s týmto programom: 1/ Otvorenie 2/ Správa správcu o vývoji
konkurzu a stave majetku 3/ Informácia o zistených a popretých pohľadávkach veriteľov 4/ Rozhodovanie o výmene
správcu podľa §36 ods1 ZKR 5/ Voľba veriteľského výboru 6/ Rôzne, záver
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca
Značka: K005275
Obchodné meno: Tibor Palkovics, AMI 2000
Primárne IČO: 34227946
Adresa: Gemerský Jablonec 262, 980 35 Gemerský Jablonec Slovenská republika
Spisová značka súdneho spisu: 2K/54/2010
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2010 S1359
Súd:
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu:
Tibor Palkovics, AMI 2000
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 980 35 Gemerský Jablonec 262
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 34 227 946
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: SKP, k.s.
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2010 S1359
Spisová značka súdneho spisu: 2K/54/2010
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:3.032,75
Mena:EUR
Dlžník:Ján Dolinský
Právny dôvod vzniku (stručne):Neuhradená fakt. č. 240100336
Súpisová hodnota majetku (aj mena):3.032,75 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:12.014,44
Mena:EUR
Dlžník:Ján Dolinský
Právny dôvod vzniku (stručne):Neuhradená fakt. č. 240100351
Súpisová hodnota majetku (aj mena):12.014,44 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
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Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:9.723,18
Mena:EUR
Dlžník:Ján Dolinský
Právny dôvod vzniku (stručne):Neuhradená fakt. č. 240100380
Súpisová hodnota majetku (aj mena):9.723,18 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:15.426,31
Mena:EUR
Dlžník:Ján Dolinský
Právny dôvod vzniku (stručne):Neuhradená fakt. č. 240100401
Súpisová hodnota majetku (aj mena):15.426,31 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:30.478,90
Mena:EUR
Dlžník:Ján Dolinský
Právny dôvod vzniku (stručne):Neuhradená fakt. č. 240100433
Súpisová hodnota majetku (aj mena):30.478,90 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:17.787,49
Mena:EUR
Dlžník:Ján Dolinský
Právny dôvod vzniku (stručne):Neuhradená fakt. č. 240100565
Súpisová hodnota majetku (aj mena):17.787,49 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:658,90
Mena:EUR
Dlžník:Ján Dolinský
Právny dôvod vzniku (stručne):Neuhradená fakt. č. 240100560
Súpisová hodnota majetku (aj mena):658,90 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku:PENAZNA_POHLADAVKA
Celková suma:14.790,08
Mena:EUR
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Dlžník:Ján Dolinský
Právny dôvod vzniku (stručne):Neuhradená fakt. č. 240100445
Súpisová hodnota majetku (aj mena):14.790,08 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
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