
Konkurzy a vyrovnania

Krajský súd v Bratislave

K00562
Sp. zn. K 6/92-1287

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Bratislave v konkurze, sp. zn.: K 6/92, úpadcu:
Elektroakustika, štátny podnik, Bratislava, v likvidácii, sídlo:
Drobného 23, Bratislava, IČO: 00 211 231, podľa § 29 ods. 3 zá-
kona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v pôvodnom znení
a retroaktívne novelizovaných niektorých ustanovení zák. č.
12/1998 Z. z. a č. 238/2000 Z. z. rozhodol

takto:

Súd upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov, že správca
konkurznej podstaty JUDr. Ing. Konrád Vrba, advokát, sídlo:
Sliezska 9, 831 03 Bratislava, dňa 24. 1. 2004 predložil konkur-
znému súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o
vyúčtovaní odmeny správcu a výdavkov zo dňa 8. 12. 2003, ktorú
súd preskúmal.
Súd zverejní konečnú správu pod sp. zn.: K 6/92 vyvesením na
úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave dňa 22. marca 2004.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu nemožno podať odvola-

nie.
Úpadca a konkurzní veritelia môžu podať voči
konečnej správe a vyúčtovaniu odmeny námiet-
ky na súd do 15 dní odo dňa, keď boli konečná
správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na
úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave.

Oboznámenie s podrobným znením správy je
možné počas pracovného týždňa v stránkových
hodinách v súdnej spisovej kancelárii č. 178, I. po-
sch. v Justičnom paláci v Bratislave.

Krajský súd v Bratislave, odd. 5 K
Bratislava 2. 3. 2004 

JUDr. Tatiana Hanečková v. r.
sudca                  

K00563 Sp. zn.: 7 K 31/03

Predvolanie

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci dlžníka: EKONATU-
RA, s.r.o., Areál HBP, a.s., Baňa Cigeľ, o.z., Sebedražie, IČO:
36 319 481, zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov na deň
18. 3. 2004 o 10.00 hod. v budove Justičného paláca, Záhradníc-
ka 10, Bratislava, č. dv. 60, prízemie.
Program: 1. Schválenie ďalšieho postupu a podmienok speňaženia.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, prípad-
ne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Bratislave dňa 3. 3. 2004 

JUDr. Soňa Langová v. r.
sudkyňa         

Krajský súd v Banskej Bystrici

K00564
č. k. 36-24 K 214/96-286

R O Z V R H O V É   U Z N E S E N I E

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci konkurzu na maje-
tok úpadcu: STREDOSTAV, spol. s r.o., Pri Rajčianke, Žilina,
IČO: 31 573 037, o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty
22 643 609,99 Sk takto

rozhodol:

1. Pohľadávky proti podstate
K uspokojeniu týchto pohľadávok (nárokov) je použité celkom
22 643 609,99 Sk.
Výdavky a odmena správcu JUDr. Jozefa Bebčáka, Jesenské-
ho 18, Žilina, je 2 871 173,20 Sk, pričom časť odmeny vo výške
880 000 Sk a výdavkov 28 528,20 Sk bolo správcovi vyplatené
zálohovo počas konkurzu.
Náklady spojené so správou a udržiavaním podstaty predstavujú
14 629 146,47 Sk, pričom časť bola spotrebovaná počas konkur-
zu a k vyplateniu zostáva 2 461 994,10 Sk:
– IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava – 136,30 Sk,
– J. A. M. Servis, spol. s r.o., Žilina – 3 418 Sk,

– For – Fin Group, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom – 9 983,10 Sk,
– Bytterm, a.s., Žilina – 5 845 Sk,
– M. P. SUZURJA, Ukrajina, V. Bičkov – 372 000 Sk,
– Sadop, s.r.o., Žilina – 285 999,60 Sk,
– Slovenský rozhlas, inkasné stredisko Bratislava – 480 Sk,
– Slovpanel, a.s., Žilina – 125 504,60 Sk,
– Linde technické plyny, s.r.o., Žilina – 9 139,50 Sk,
– Bukado, s.r.o., Čadca – 37 668 Sk,
– MPO, spol. s r.o., Lodno – 14 500 Sk,
– ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s., Žilina – 25 975 Sk,
– SR – Daňový úrad II, Žilina – 44 392 Sk,
– NÚP Bratislava – Okresný úrad práce Žilina – 127 119 Sk,
– Sociálna poisťovňa, Bratislava, pobočka Žilina – 902 760 Sk,
– Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava, pobočka Žilina
   – 377 507 Sk,
– Chemická zdravotná poisťovňa APOLLO, Bratislava – 22 151 Sk,
– Spoločná zdravotná poisťovňa, Bratislava – 1 946 Sk,
– Zdena Kozlíková, Nová 49, Žilina – Považský Chlmec – 4 500 Sk,
– Ján Kubačka, Rázusova 1216, Čadca – 1 715 Sk,
– SR – Krajský súd Banská Bystrica – 60 000 Sk,
– ostatné – 29 255 Sk.
Oddelení veritelia podľa ust. § 28 ZKV sú uspokojení celkovo
čiastkou 5 143 290,32 Sk:
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– Fond národného majetku SR, Bratislava, pohľadávka 15 381 386 Sk
   zistená v plnej výške sa uspokojuje do sumy 5 143 290,32 Sk,
– Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, pohľadávka 1 980 000 Sk
zistená v plnej výške, pre jej náhradu nezostali v majetkovej pod-
state finančné prostriedky.
2. Pohľadávky I. triedy
Nároky veriteľov z pracovno-právnych vzťahov a nároky z hmot -
ného zabezpečenia:
 – Blažek Peter, Chodelka Štefan, Síč Pavol, Válek Jozef, Jadroň

František, Kubinec Milan, Kasaj Jaroslav, Betčánek Peter,
Hrehor Roman, Čuntala František, Horvát Ján, Kormaňák Jo-
zef, Kalvoste Milan, Bukový Ján, Konkoľ Róbert, Škubák An-
ton, Panák Jozef, Podolák Pavol, Korený Zdenko, Kyseľ Jo-
zef, Žabka Ján, Svetlošák Jozef, Šín Peter, Úradník Martin,
Voška Štefan, Zajac Jozef, Závodský Milan, Kubík Zdeno,
Hvizdák Jozef, Chabada Augustín, Klacko Ján, Sedliaček Šte-
fan, Kozák Jozef, Kožál Jozef, Mitka Peter, Murčík Peter, Var-
gová Anna, 

 – Baňasová Viera, Sopková Jana, Pojedincová Jarmila – boli
správcom čiastočne popreté z dôvodu vyplatených záloh.

Pre vyplatenie zistených nárokov nezostali v majetkovej podstate
žiadne finančné prostriedky.
3. Pohľadávky II. triedy
nároky veriteľov:
 – Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Žilina, pohľadávka

1 736 571 Sk zistená v plnom rozsahu,
 – NÚP – Okresný úrad práce Žilina, pohľadávka 170 461 Sk zis-

tená v plnom rozsahu,
 – Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina, pohľadávka 1 607 988,70

Sk zistená v plnom rozsahu,
 – CHZP APOLLO, pobočka Púchov, pohľadávka 109 877 Sk

zistená v plnom rozsahu,
 – SR Ústredné daňové riaditeľstvo – Daňový úrad II, Žilina, po-

hľadávka 679 414 Sk zistená v plnom rozsahu.
Pre ich uspokojenie nezostali v majetkovej podstate finančné
prostriedky.
4. Pohľadávky III. triedy
nároky tejto skupiny veriteľov:
– Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava,
– Považské strojárne, a.s., Považská Bystrica,
– Ing. Peter Behúň, Best, Žilina,
– Kerko, a.s., Košice,
– Cementáreň, a.s., Lietavská Lúčka,
– Linde technické plyny Slovensko, k.s., Bratislava,
– Alufinal, a.s., Žiar nad Hronom,
– Stredoslovenské stavby, š.p. v likvidácii, Žilina,
– Stavomontáže, a.s., Žilina,
– Stavotechnika, s.r.o., Žilina,
– PNS, OZ, Regionálne stredisko, a.s., Žilina,
– Elektrovod, a.s., Žilina,
– Stredoslovenské kameňolomy, a.s., Žilina,
– Hagard – Hal, a.s., Nitra,
– Stavebná doprava, a.s., Žilina,
– Montáž, družstvo, Žilina,
– Elektroodbyt Praha, OZ, a.s., Žilina,
– BUKADO, s.r.o., Čadca,
– Stavebná technika, s.r.o., Žilina,
– ŠOŠKA, s.r.o., Žilina,
– MPL – Ing. Miroslav Piskla, Bratislava,
– Prvá komunálna banka, a.s., Žilina,
– Stavomontáže 08, s.r.o., Košice,
– HCH, s.r.o., Kysucký Lieskovec,
– Slovenská poisťovňa, OZ, pobočka, a.s., Žilina,
– Mesto Žilina,
– MASPOL – Ján Mahút, Belá,
– Š – SLOVŠPORT, s.r.o., Žilina – Bánová,
– KERA – stav, s.r.o., Žilina,

– TMS, s.r.o., Bratislava,
– I. K., s.r.o., Žilina,
– MPO, s.r.o., Lodno,
– MARTA – Ing. Jaromír Slezák, Žilina,
– JUDr. Jozef Březík, Zlín, ČR,
– ZŠP, s.r.o., Žilina,
– FRIČ, s.r.o., Žilina,
– FERONA Slovakia, OZ, a.s., Košice,
– C. B. K., s.r.o., Žilina,
– Maršovský Juraj, Tvrdošovce,
– STAVKEMAR, s.r.o., Žilina,
– Exekútorský úrad – JUDr. Jozef Kaduch, Žilina,
– Železničné staviteľstvo, s.r.o., Bratislava,
– RSP Rajecký stavebný podnik, s.r.o., Rajec,
– Slovenská televízia, Bratislava,
– REMPO, a.s., Zvolen,
– Údržba miestnych komunikácií, Čadca,
– Elektro – výťahy plyn, s.r.o., Čadca,
– Slovpanel, a.s., Žilina,
– Slovenský plynárenský priemysle, š.p., OZ, Žilina,
– DREVINA, a.s., Turany,
– FATRA EDEN, s.r.o., Žilina,
– Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina,
– IURA EDITION, s.r.o., Bratislava,
– SLOVIMEX – TRADING, s.r.o., Žilina,
– Carborundum – electrite, a.s., Benátky nad Jizerou.
Pre vyplatenie týchto pohľadávok nezostali v majetkovej podsta-
te žiadne finančné prostriedky.
Veriteľom:
– SeVaK, š.p., Žilina,
– VSŽ, a.s., Košice,
– SLOVNAFT, a.s., Bratislava,
– SADOP, s.r.o., Žilina,
– STAVOSPOL, a.s., Kysucké Nové Mesto,
– Stavebno-servisný podnik, a.s., Žilina,
– BE-ST-ING, s.r.o., Žilina,
– Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, pobočka Žilina,
– FRO Kovoplast, s.r.o., Nitra,
– FRIČ, s.r.o., Žilina,
– FATRA EDEN, s.r.o., Žilina,
– IURA EDITION, s.r.o., Bratislava,
– Ján Kubačka, Čadca,
– Súdny exekútor – JUDr. Jozef Kaduch, Žilina,
správca prihlásené pohľadávky poprel, resp. čiastočne poprel na
prieskumnom pojednávaní. Veritelia si svoje nároky neuplatnili in-
cidenčnou žalobou.
Správca je povinný vyplatiť veriteľom sumy do výšky uvedeného
uspokojenia v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto uznese-
nia.
P o u č e n i e: Proti  tomuto rozhodnutiu je možné podať odvo-

lanie do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchod-
nom vestníku.

V Banskej Bystrici dňa 27. 2. 2004 
Sudca:            

JUDr. Ľubomír Gago v. r.

K00565 Sp. zn.: 36-24 K 292/96
V konkurznom konaní na majetok úpadcu: TREND, spol. s r.o.,
Rimavská Sobota, IČO: 31 581 609, správca konkurznej podsta-
ty Ing. Ladislav Kokavec predložil súdu konečnú správu o speňa-
žovaní majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov zo
dňa 17. 2. 2004.
Po jej doplnení podľa pokynov súdu budú konečná správa a vy-
účtovanie vyvesené na tabuli súdu do 5 dní od zverejnenia ozná-
menia o podaní v Obchodnom vestníku.
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Konkurzní veritelia a úpadca môžu podať námietky proti konečnej
správe a vyúčtovaniu odmeny v lehote 15 dní od jej vyvesenia na
úradnej tabuli súdu.

JUDr. Ľubomír Gago v. r.
sudca              

K00566
č. k. 25-24 K 276/99-379

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného kon-
kurzu na majetok úpadcu: Minerálne kŕmne prísady, a.s. „v kon-
kurze“, Tisovec, IČO: 31 562 884, takto

rozhodol:

I. Súd zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov s programom:
     1. Informácia správcu o doterajších výdavkoch a priebehu

konkurzu.
     2. Návrh na ustanovenie nového správcu konkurznej podstaty.
     3. Rôzne.
II. Schôdza konkurzných veriteľov sa koná 16. marca 2004

o 8.30 hod. na č. dv. 112 v budove Krajského súdu v Banskej
Bystrici, Skuteckého ul. 10.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
V Banskej Bystrici dňa 2. marca 2004 

JUDr. Milan Ďurica, PhD., v. r.
sudca                    

K00567 Sp. zn.: 39-24 K 193/01

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení z majetku konkurznej podstaty

a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu

Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu: DRE-
VOPRODUKT, s.r.o., Budovateľská 516, 038 53 Turany, IČO:
36 390 577, týmto upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu
o tom, že správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Iveta Ďurčaťová
predložila dňa 11. 2. 2004 krajskému súdu aktualizovanú koneč-
nú správu o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej
odmeny a výdavkov.
Konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli Krajského sú-
du v Banskej Bystrici dňa 10. 3. 2004.
P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu do 15 dní odo

dňa, keď bola konečná správa vyvesená na
úradnej tabuli súdu, podať námietky podľa § 29
ods. 3 zák. č. 328/1991 Zb. v platnom znení.

Krajský súd v Banskej Bystrici 2. 3. 2004 
JUDr. Milada Dzurošková v. r.

sudkyňa                 

K00568 Sp. zn.: 36-24 K 94/94
V konkurznom konaní na majetok úpadcu: Poľnohospodárske
stavby, štátny podnik "v likvidácii", 990 01 Veľký Krtíš, IČO:
00 895 148, správca konkurznej podstaty Ing. Ladislav Kokavec
predložil súdu konečnú správu o speňažovaní majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov zo dňa 1. 3. 2004.
Po jej doplnení podľa pokynov súdu budú konečná správa a vy-
účtovanie vyvesené na tabuli súdu do 5 dní od zverejnenia ozná-
menia o podaní v Obchodnom vestníku.
Konkurzní veritelia a úpadca môžu podať námietky proti konečnej

správe a vyúčtovaniu odmeny v lehote 15 dní od jej vyvesenia na
úradnej tabuli súdu.

JUDr. Ľubomír Gago v. r.
sudca              

K00569
39 K/2/2003

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci konkurzu na maje-
tok úpadcu: AUTODRUKOS, s.r.o., Stráž 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 31 627 757, takto

rozhodol:

Termín prieskumného pojednávania a schôdze konkurzných
veriteľov oznámený prostredníctvom Obchodného vestníka na
deň 18. 3. 2004 sa zrušuje.
Nový termín prieskumného pojednávania a schôdze kon-
kurzných veriteľov bude vytýčený, až keď sa vráti spis z Najvyš-
šieho súdu SR, Bratislava, ktorý rozhodne o námietke zaujatosti
vznesenej voči zákonnej sudkyni.
Toto uznesenie bude vyvesené na úradnej tabuli označeného sú-
du od 3. 3. 2004 do 18. 3. 2004, ako aj Okresného súdu vo Zvo-
lene a uverejnené v Obchodnom vestníku.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípust-

né.
V Banskej Bystrici dňa 3. 3. 2004 

JUDr. Milada Dzurošková v. r.
sudkyňa                

K00570 Sp. zn.: 27-24 K 36/96

Oznámenie o podaní konečnej správy
a vyúčtovania odmeny a výdavkov 

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci úpadcu: SMREČI-
NA, a.s., 975 45 Banská Bystrica, IČO: 31 562 701, upovedomu-
je úpadcu a konkurzných veriteľov, že správca konkurznej pod-
staty JUDr. Igor Čerevka predložil súdu konečnú správu o speňa-
žení majetku z podstaty a o vyúčtovaní  odmeny a výdavkov zo
dňa 19. 2. 2004 a 26. 2. 2004.
Po jej doplnení podľa pokynov súdu budú konečná správa a vy-
účtovanie vyvesené na tabuli tunajšieho súdu do 5 dní od zverej-
nenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúč-
tovaniu odmeny podať námietky na súd do 15 dní odo dňa, keď
boli konečná správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na úradnej
tabuli Krajského súdu v Banskej Bystrici.

JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa            

K00571 Sp. zn.: 51-24 K 271/97-Že

Oznámenie o podaní konečnej správy
a vyúčtovania odmeny a výdavkov 

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci úpadcu: KOMPLEX
steel-wood, spol. s r.o., Martin, IČO: 31 614 248, upovedomuje
úpadcu a konkurzných veriteľov, že správca konkurznej podstaty
JUDr. Igor Čerevka predložil súdu konečnú správu o speňažení
majetku z podstaty a o vyúčtovaní  odmeny a výdavkov zo dňa
19. 2. 2004 a 26. 2. 2004.
Po jej doplnení podľa pokynov súdu budú konečná správa a vy-
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účtovanie vyvesené na tabuli tunajšieho súdu do 5 dní od zverej-
nenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči konečnej správe a vyúč-
tovaniu odmeny podať námietky na súd do 15 dní odo dňa, keď
boli konečná správa a vyúčtovanie odmeny vyvesené na úradnej
tabuli Krajského súdu v Banskej Bystrici.

JUDr. Eva Železníková v. r.
sudkyňa              

K00572 Sp. zn.: 47-24 K 128/01

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažovaní majetku z podstaty

a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov

Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu:
TRANSMISIE VMS, s.r.o., v konkurze, Cyrila a Metoda 34, Vrút-
ky, IČO: 31 646 158, týmto upovedomuje úpadcu a konkurzných
veriteľov o tom, že správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Janka
Grolmusová, advokátka, Martin, predložila dňa 1. 3. 2004 súdu
konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovanie
svojej odmeny a výdavkov.
Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli
Krajského súdu v Banskej Bystrici dňa 8. 3. 2004.
P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu do 15 dní odo

dňa, keď boli konečná správa a vyúčtovanie vy-
vesené na úradnej tabuli súdu, podať proti nim
námietky (§ 29 ods. 3 z. č. 328/91 Zb. v platnom
znení).
Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať
do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy
a fotokópie alebo požiadať súd o vyhotovenie fo-
tokópií za úhradu vecných nákladov (§ 44 ods. 1
OSP).

V Banskej Bystrici 3. 3. 2004 
JUDr. Alena Antalová v. r.

sudkyňa             

K00573
č. k. 36 K 18/2003-72

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného kon-
kurzu na majetok úpadcu: SENECKÝ ZDROJ, akciová spoloč-
nosť, Lučenec, IČO: 34 120 777, zastúpeného JUDr. Máriou Lan-
gerovou, Lučenec, správkyňou konkurznej podstaty, takto

rozhodol:

Konkurz na majetok spoločnosti: SENECKÝ ZDROJ, akciová
spoločnosť, Lučenec, IČO: 34 120 777, sa zrušuje.
Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Mária Langerová, M. Rá-
zusa 19, Lučenec, sa zbavuje funkcie.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvo-

lanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na Najvyšší
súd SR prostredníctvom tunajšieho súdu.

V Banskej Bystrici dňa 3. 3. 2004 
Sudca:             

JUDr. Ľubomír Gago v. r.

K00574
č. k. 25-24 K 205/00-1344

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného kon-
kurzu na majetok úpadcu: TLM, spol. s r.o. „v konkurze“, J. Ru-
mana 7, Liptovský Mikuláš, IČO: 00 615 463, takto

rozhodol:

I. Súd zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov s programom:
„Schválenie plánu speňaženia a voľba veriteľského výboru.“

II. Schôdza konkurzných veriteľov sa koná 16. marca 2004
o 9.00 hod. na č. dv. 112 v budove Krajského súdu v Banskej
Bystrici, Skuteckého ul. 10.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
V Banskej Bystrici dňa 4. marca 2004 

JUDr. Milan Ďurica, PhD., v. r.
sudca                  

Krajský súd v Košiciach
K00575

7 K 45/03-20

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Košiciach rozhodol o návrhu navrhovateľa-dlžníka:
SAWA, s.r.o., Novoveská cesta 29, Levoča, IČO: 31 690 653,
o vyhlásenie konkurzu

takto:

Návrh zamieta pre nemajetnosť dlžníka.
Určuje predbežnej správkyni JUDr. Márii Kusendovej odmenu
10 000 Sk.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie

do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd
v Košiciach.

V Košiciach dňa 24. februára 2004 
JUDr. Zdenka Kohútová v. r.

samosudkyňa          

K00576
5 K 41/03-32

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Košiciach rozhodol o návrhu navrhovateľa-dlžníka:
František Obcovič – TERRESTRIAL, Slovenská 29, Veľký Ša-
riš, IČO: 10 739 912, o vyhlásenie konkurzu

takto:

Návrh zamieta pre nemajetnosť dlžníka.
Určuje predbežnému správcovi JUDr. Augustínovi Tomášovi od-
menu 10 000 Sk.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie

do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd
v Košiciach.

V Košiciach dňa 24. februára 2004 
JUDr. Zdenka Kohútová v. r.

samosudkyňa           
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K00577
7 K 34/03-33

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Košiciach rozhodol o návrhu navrhovateľa-dlžníka:
Július Hegyesy – ENERGOMONT, Jarmočná 2, Košice, IČO:
14 350 661, o vyhlásenie konkurzu

takto:

Návrh zamieta pre nemajetnosť dlžníka.
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Dušanovi Hudákovi od-
menu 10 000 Sk.
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie

do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd
v Košiciach.

V Košiciach dňa 24. februára 2004 
JUDr. Zdenka Kohútová v. r.

samosudkyňa           

K00578 Sp. zn.: 6 K 5/01

Predvolanie

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Stanislav
Šalda, Tomášikova 2567/40, Poprad, IČO: 30 258 740, zvoláva
schôdzu veriteľov na deň 5. 4. 2004 o 9.00 hod. v budove Kraj-
ského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice, v pojednávacej
miestnosti č. 212, II. poschodie.
Program schôdze veriteľov: Informácia správcu o doterajšom

priebehu speňažovania majetku
úpadcu.
Návrh na vylúčenie pohľadávky
z konkurznej podstaty.

Na pojednávanie súd predvoláva:
  1. úpadcu: Stanislav Šalda, Tomášikova 2567/40, Poprad;
  2. správcu konkurznej podstaty: Ing. Imrich Krupička, Partizán-

ska 677/18, Poprad;
  3. konkurzných veriteľov, ktorí do prieskumného pojednávania

písomne na Krajskom súde v Košiciach prihlásili svoje náro-
ky proti úpadcovi.

Súd poučuje účastníkov podľa § 15a ods. 2 O. s. p., že účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti podľa ods. 1 najneskôr na pr-
vom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnil sudca, o ktorého vylú-
čenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode,
pre ktorý je sudca vylúčený. Na neskôr podanú námietku zauja-
tosti súd prihliadne len vtedy, ak účastník nebol poučený podľa
odseku 1.
Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so
zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástup-
com možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti (§ 14 ods. 1 O. s. p.).
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dô-
vod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník podáva-
júci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel a akými dô-
kazmi môže byť preukázaný, účastník je povinný predložiť dôka-
zy, ktorými disponuje, zároveň s námietkou zaujatosti.
V Košiciach dňa 1. 3. 2004 

JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa           

K00579 Sp. zn.: 6 K 175/02

Predvolanie

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Chemkostav
PSV, s.r.o., Humenné, Jasenovská 1129/31, Humenné, IČO:
31 721 354, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 5. 4. 2004 o 9.30
hod. v budove Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice,
v pojednávacej miestnosti č. 212, II. poschodie.
Program schôdze veriteľov: Správa správcu o stave speňaženia

majetku úpadcu.
Ďalší postup speňaženia majetku
úpadcu.

Na pojednávanie súd predvoláva:
  1. úpadcu: Chemkostav PSV, s.r.o., Humenné, Jasenovská

1129/31, Humenné;
  2. správcu konkurznej podstaty: JUDr. Milan Kundrát, Toplian-

ska 3, Bardejov;
  3. konkurzných veriteľov, ktorí do prieskumného pojednávania

písomne na Krajskom súde v Košiciach prihlásili svoje náro-
ky proti úpadcovi.

Súd poučuje účastníkov podľa § 15a ods. 2 O. s. p., že účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti podľa ods. 1 najneskôr na pr-
vom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnil sudca, o ktorého vylú-
čenie ide, alebo do 15 dní, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode,
pre ktorý je sudca vylúčený. Na neskôr podanú námietku zauja-
tosti súd prihliadne len vtedy, ak účastník nebol poučený podľa
odseku 1.
Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so
zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástup-
com možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti (§ 14 ods. 1 O. s. p.).
V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dô-
vod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník podáva-
júci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel a akými dô-
kazmi môže byť preukázaný, účastník je povinný predložiť dôka-
zy, ktorými disponuje, zároveň s námietkou zaujatosti.
V Košiciach dňa 1. 3. 2004 

JUDr. Drahomíra Brixiová v. r.
samosudkyňa           

K00580 Sp. zn.: 4 K 54/00

Predvolanie

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: UNIQUE
LEADER, s.r.o., Chrapčiakova 24, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO: 31 682 669, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 26. 3. 2004
o 9.00 hod. v budove Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29,
Košice, v pojednávacej miestnosti č. 232, II. poschodie.
Program: Stanovisko na ďalšie vedenie konkurzu.
                Schválenie čiastočného plánu speňaženia.
Na pojednávanie súd predvoláva:
  1. správcu konkurznej podstaty: JUDr. Beáta Topolčaniová, ad-

vokátka, Vojenská 3, Košice;
  2. konkurzných veriteľov, ktorí do prieskumného pojednávania

písomne prihlásili svoje nároky proti úpadcovi na Krajskom
súde v Košiciach.

V Košiciach dňa 3. 3. 2004 
JUDr. Roman Rizman v. r.

predseda senátu       
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