
Konkurzy a reštrukturalizácie

Súdy

K000187
sp. zn.: 4K/35/2008
UZNESENIE

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Advokát-
ska kancelária Kubík, Kovár a partneri, s.r.o., Vajnorská 8/A,
831 03 Bratislava, IČO: 35 789 697, ako likvidátora spoločnosti
PS GRAND, a.s., v likvidácii, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava,
IČO: 35 741 171, v mene ktorého koná JUDr. Karol Kovár, o ná-
vrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PS GRAND,
a.s., v likvidácii, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, IČO:
35 741 171, rozhodol
takto:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: PS GRAND, a.s.,
v likvidácii, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 35 741 171.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznese-
nia 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 za-
bezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo vý-
kone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahra-
ničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 9. 1. 2009
JUDr. Ján Mihál, vyšší súdny úradník

�

K000188
sp. zn.: 2K/36/2008
OZNAM

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa:
Mgr. Ing. Vladimír Neuschl, nar.: 12. 02. 1968, bytom: Komen-
ského 3, 900 01 Modra, so sídlom kancelárie: Laurinská 3,
811 01 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti KORAX
Bratislava, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Mamateyova 5,
851 04 Bratislava, IČO: 35 682 612, zapísanej v oddiele Sro, vo
vložke č. 10280/B, uznesením č. k. 2K/36/2008-80 zo dňa 15. 12.
2008 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžní-
ka: KORAX Bratislava, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Mamateyova 5, 851 04 Bratislava, IČO: 35 682 612. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 01. 2009.

�

K000189
sp. zn.: 1R/3/2008
UZNESENIE

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlžníka:
HOVIS & DILTA s.r.o., Mostárenská č. 9, 977 01 Brezno, IČO:
36 021 296, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložka č. 4540/S, o návrhu na po-
volenie reštrukturalizácie rozhodol
takto:
Začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: HOVIS & DIL-
TA s.r.o., Mostárenská č. 9, 977 01 Brezno, IČO: 36 021 296.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 7. 1. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

�

K000190
sp. zn.: 1K/32/2008
UZNESENIE

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa-dlž-
níka: FEMAG, s.r.o., 966 15 Banská Belá č. 202, IČO: 36 037 842,
zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bys-
trica, v oddiele Sro., vložka č. 6085/S, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok rozhodol
takto:
Zastavuje konkurzné konanie pre nedostatok majetku FEMAG,
s.r.o., 966 15 Banská Belá č. 202, IČO: 36 037 842.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, a to
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) pro-
stredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bys-
trici, a to písomne v dvoch 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 ne-
správny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 5. 1. 2009
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca

�

K000191
sp. zn.: 31K/39/2008
UZNESENIE

Okresný súd Košice I v právnej veci zastaveného konkurzného
konania začatého na návrh navrhovateľa: Slovenská republika
– Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový úrad Koši-
ce II, so sídlom v Košiciach, 040 85, Garbiarska č. 1, proti dlžní-
kovi: KSG s.r.o., so sídlom: v Košiciach 040 11, Popradská č. 66,
IČO: 36 169 323, o priznaní odmeny predbežnému správcovi roz-
hodol
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takto:
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Gavalčin, advo-
kát, so sídlom kancelárie: Platanová č. 5, 040 01 Košice, odmenu
vo výške 663,88 €.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Gavalčin, advo-
kát, so sídlom kancelárie: Platanová č. 5, 040 01 Košice, náhradu
preukázaných výdavkov v celkovej výške 17,86 €.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť odmenu
a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej sume 681,74,- €

predbežnému správcovi JUDr. Juraj Gavalčin, advokát, so síd-
lom kancelárie: Platanová č. 5, 040 01 Košice, z preddavku evi-
dovaného na tunajšom súde v zázname o zložení k sp. zn.
31K/39/2008, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správ-
ca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky pred-
bežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) ces-
tou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písom-
ne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom roz-
sahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205
ods. 1 O. s. p.).

Okresný súd Košice I dňa 8. 1. 2009
JUDr. Július Tóth, sudca

�

K000192
sp. zn.: 31K/34/2008
UZNESENIE

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: SKILL-TRADE
Slovakia s.r.o., so sídlom: Ďurkova 18, 949 01 Nitra, IČO:
36 564 575, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
SKILL-TRADE Slovakia s.r.o., Ďurkova 18, 949 01 Nitra, IČO:
36 564 575, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: SKILL-TRADE Slovakia s.r.o., so síd-
lom: Ďurkova 18, 949 01 Nitra, IČO: 36 564 575, predbežného
správcu Mgr. Petru Timoranskú, adresa kancelárie F. Rákocziho
12, 940 01 Nové Zámky.
Súd ukladá predbežnému správcovi vypracovať správu o ziste-
nom dlžníkovom majetku a o vykonaných úkonoch a predložiť ju
súdu v lehote do 09. 02. 2009.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Nitra dňa 8. 1. 2009
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa

�

K000193
sp. zn.: 31K/33/2008
UZNESENIE

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: TRIVENTA s.r.o.,
so sídlom: Biovetská 148/32, 949 05 Nitra, IČO: 35 979 291, o vy-
hlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TRIVENTA s.r.o., so síd-
lom: Biovetská 148/32, 949 05 Nitra, IČO: 35 979 291, rozhodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: TRIVENTA s.r.o., so sídlom: Biovet-
ská 148/32, 949 05 Nitra, IČO 35 979 291, predbežného správcu
Ing. Róberta Barana, adresa kancelárie Novozámocká 224,
949 05 Nitra.

Súd ukladá predbežnému správcovi vypracovať správu o ziste-
nom dlžníkovom majetku a o vykonaných úkonoch a predložiť ju
súdu v lehote do 09. 02. 2009.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Nitra dňa 8. 1. 2009
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa

�

K000194
sp. zn.: 2K/41/2007
OZNAM

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: YCP TEMPO, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom:
Hlavné námestie 8, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 366 309, správ-
com ktorého je Ing. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie: Jar-
ková 89, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
uznesením č. k. 2K/41/2007-100 zo dňa 11. 12. 2008 zrušil konkurz
na majetok dlžníka: YCP TEMPO, spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom: Hlavné námestie 8, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 366 309,
po splnení konečného rozvrhu výťažku, ktorý dlžník je zapísaný
v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vo
vložke č. 12004/P.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 1. 2009

�

K000195
sp. zn.: 1K/28/2008
UZNESENIE

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Pavla Muchu, nar. 25. 6. 1970, bytom: Záhrady
427/70, 059 40 Liptovská Teplička, podnikajúceho pod obchod-
ným menom: Pavol Mucha EKOLAN, s miestom podnikania:
059 40 Liptovská Teplička 427, IČO: 32 860 404, správcom kto-
rého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie: Hlavná 13,
080 01 Prešov, o odmene správcu za výkon funkcie správcu do
konania prvej schôdze veriteľov rozhodol
takto:
Priznáva JUDr. Jozefovi Tarabčákovi, so sídlom kancelárie: Hlav-
ná 13, 080 01 Prešov, paušálnu odmenu za výkon funkcie správ-
cu do prvej schôdze veriteľov vo výške 6 638,78 eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 9. 1. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

�

K000196
sp. zn.: 1K/52/2008
UZNESENIE

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: FRUTA
POLA, s.r.o., so sídlom: Strojnícka 11, 080 01 Prešov, IČO:
36 509 540, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok
rozhodol
takto:
Ustanovuje JUDr. Petra Rychnavského, so sídlom kancelárie:
Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, do funkcie predbež-
ného správcu dlžníka,
ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypraco-
vať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku
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dlžníka a vykonaných úkonoch a poslednú zo správ predložiť
súdu najneskôr do 10. 2. 2009.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Prešov dňa 9. 1. 2009
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

�

K000197
sp. zn.: 29K/34/2008
UZNESENIE

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Sloven-
ská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový
úrad Považská Bystrica, Centrum 2408/43, Považská Bystrica, vo
veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Igor Hako
– STYRODOM, s miestom podnikania: Rozkvet 2061/128-7, Po-
važská Bystrica, IČO: 34 657 738, o odmene predbežného
správcu rozhodol
takto:
Predbežnému správcovi Slovenská správcovská a reštrukturali-
začná, k.s. so sídlom kancelárie: Gen. M. R. Štefánika 379/19,
911 01 Trenčín, sa priznáva paušálna odmena vo výške 165,97
eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku
dlžníka vo výške 179,11 eura.
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila predbežnému správcovi Slovenská správ-
covská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom kancelárie: Gen.
M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, priznanú odmenu vo
výške 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške
179,11 eura na účet predbežného správcu, číslo účtu
2622172180/1100 vedený v Tatra banka, a.s., a to z preddavku
zloženého navrhovateľom-veriteľom na účet tunajšieho súdu pod
položkou reg. 18a 17/08.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správ-
ca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky pred-
bežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doruče-
nia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okres-
ného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie
súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sle-
duje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo pos-
tup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha
(§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1 O. s. p.). Odvolanie proti rozsudku ale-
bo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno
odôvodniť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť
byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne
zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej
veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol po-
trebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať
pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevy-
konal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože ne-
vykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich
skutočností,

- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov
k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie
skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (dô-
kazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vy-
lúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo
k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo
veci samej, odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4,
účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo
predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho práv-
neho posúdenia veci (§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1
O. s. p.).

Okresný súd Trenčín dňa 9. 1. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca

�

K000198
sp. zn.: 29K/57/2008
UZNESENIE

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka Štefana
Rajčana, bytom: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Otília Pracha-
řová, so sídlom kancelárie: Centrum I. 57/132, Dubnica nad
Váhom.
Predbežnému správcovi sa ukladajú najmä tieto povinnosti: zistiť
majetok dlžníka; zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň
na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu po-
drobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vy-
konaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu
v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú
správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do
funkcie a poslednú správu predloží správca súdu najneskôr do
25 dní od ustanovenia do funkcie.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zák.č. 7/2005 Z.z.).

Okresný súd Trenčín dňa 9. 1. 2009
JUDr. Michal Fiala, sudca

�

K000199
sp. zn.: 31K/22/2008
UZNESENIE

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: GASTRO-
TOP, a.s., Moravská 898, 908 48 Kopčany, IČO: 36 228 931, za-
písaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka
č. 10082/T, odd.: Sa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok roz-
hodol
takto:
Súd ustanovuje dlžníkovi: GASTROTOP, a.s., Moravská 898,
908 48 Kopčany, IČO: 36 228 931, predbežného správcu JUDr.
Václava Sosnu, so sídlom kancelárie: Nám. slobody 2, 909 01
Skalica.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať správu o majetku
dlžníka a predložiť ju súdu v lehote do 28 dní od ustanovenia do
funkcie predbežného správcu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zve-
rejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a dato-
vané. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovno-
pisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby
každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd
vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutie sme-
ruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Uznesenie je vykonateľné len čo bolo doručené predbežnému
správcovi.

Okresný súd Trnava dňa 9. 1. 2009
JUDr. Jana Tóthová, vyššia súdna úradníčka

�

K000200
sp. zn.: 4K/18/2008
UZNESENIE

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Sloven-
ská republika, Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Banská
Bystrica, Daňový úrad Martin, so sídlom v Martine, Jesenského
23, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Monika
Kubovová, nar. 15. 08. 1976, 038 03 Sklabinský Podzámok 9,
rozhodol
takto:
I. Ustanovuje dlžníkovi: Monika Kubovová, nar. 15. 08. 1976,
038 03 Sklabinský Podzámok 9, predbežného správcu: JUDr.
Martina Baranová, so sídlom kancelárie: Matičné námestie 1,
022 01 Čadca.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, zamerať sa pri-
tom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vy-
konaných úkonoch, pričom poslednú zo správ predložiť súdu do
25 dní od ustanovenia do funkcie tak, aby najneskôr táto správa
mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo
nemajetnosti súdom.
III. Nariaďuje pojednávanie a vyzýva účastníkov konania a ich
zástupcov, aby sa dňa 27. 01. 2009 o 9. 00 hodine dostavili na
prejednanie veci na Okresný súd Žilina, pojednávacia miestnosť
č. 2.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 9. 1. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

�

K000201
sp. zn.: 4K/21/2008
UZNESENIE

Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa-dlžníka:
NAW, s.r.o., so sídlom: Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO:
36 427 764, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Súd ustanovuje JUDr. Martina Kubinca, sídlo kancelárie: Tajov-
ského 5, 010 01 Žilina, za predbežného správcu.
Predbežný správca je povinný vypracovať správu o majetku dlž-
níka: NAW, s.r.o., so sídlom: Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO:
36427 764, a predložiť ju súdu v lehote 25 dní od doručenia tohto
uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov).

Okresný súd Žilina dňa 9. 1. 2009
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

�

K000202
sp. zn.: 1K/17/2008
UZNESENIE

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: SEVERO-
SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. "v likvidácii", so
sídlom: Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 31 577 946, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok navrhovateľa rozhodol
takto:
I. Ustanovuje dlžníkovi: SEVEROSLOVENSKÁ INVESTIČNÁ
SPOLOČNOSŤ a.s. "v likvidácii", so sídlom: Kuzmányho 8,
010 01 Žilina, IČO: 31 577 946, predbežného správcu: JUDr. Ľu-
boš Racko, so sídlom kancelárie: Námestie osloboditeľov 35,
031 01 Liptovský Mikuláš.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude po-
stačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, zamerať sa pritom aj
na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene predpokla-
dať ich odporovateľnosť, vypracovávať a predkladať súdu priebežné
správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch,
pričom poslednú zo správ predložiť súdu do 25 dní od ustanovenia
do funkcie tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre
posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 9. 1. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

�

K000203
sp. zn.: 3K/24/2008
UZNESENIE

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: V-PSV,
s.r.o., so sídlom: Kamenná 14, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 432,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka rozhodol
takto:
Začína konkurzné konanie dlžníka: V-PSV, s.r.o., so sídlom: Ka-
menná 14, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 432.
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 za-
bezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo vý-
kone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné
prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahra-
ničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Žilina dňa 8. 1. 2009
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

�
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Konkurzy a vyrovnania

Krajský súd v Bratislave

K000204
č. k. 3K 289/98-501

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci veriteľa 1. Slovenská
kreditná banka, a.s., „v konkurze“, so sídlom: Námestie SNP 13,
814 99 Bratislava, IČO: 31 323 936, veriteľa 2. Československá
obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO:
36 854 140, a veriteľa 3. Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo
SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Bratislava I, Radlinského 37,
P. O. BOX 89, 817 89 Bratislava 15, proti dlžníkovi: Tekeli Hol-
ding International, a.s., so sídlom: Cukrová 14, 813 39 Bratisla-
va, IČO: 31 606 156, o vyhlásenie konkurz takto

rozhodol:

Návrh veriteľa 1., veriteľa 2. a veriteľa 3. sa zamieta pre nemajet-
nosť dlžníka.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Predbežnému správcovi Ing. Bohuslavovi Šmídovi, so sídlom: ul.
Mateja Bela č. 4661/8, 921 01 Piešťany, sa určuje odmena (plus
náklady konania) 20 000 Sk.
Upravuje sa učtáreň Krajského súdu v Bratislave vyplatiť odme-
nu (plus náklady) v sume 20 000 Sk predbežnému správcovi
z preddavku evidovaného pod pol. denníka D130-452/98
a D130-88/99 na č. ú. 0048142155/0900, a to do 3 dní od
právoplatnosti uznesenia.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu sa možno odvolať do
15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajskom
súde v Bratislave.

V Bratislave dňa 28. 11. 2008

JUDr. Eugen Palášthy v. r.
sudca

�

K000205 Sp. zn.: 1K 37/2002

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov
o konečnej správe o speňažení majetku

z konkurznej podstaty

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: K.T.C. s.r.o.
Kovena – Trade & Consult, so sídlom: Jaskový rad č. 191,
831 01 Bratislava, IČO: 35 688 823, podľa § 29 ods. 3 zákona č.
328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení novely zákona č.
12/1998 Z. z. upovedomuje úpadcu a konkurzných veriteľov, že
správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Vlasta Suchanová, F. Rá-
kócziho 12, 940 01 Nové Zámky, predložila súdu dňa 1. 8. 2008
konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a vyúčtovaní od-
meny a výdavkov správcu.
Súd zverejní konečnú správu pod č. k. 1K 37/2002 vyvesením na
úradnú tabuľu súdu dňa 15. 1. 2009.

P o u č e n i e: Konkurzní veritelia a úpadca môžu voči koneč-
nej správe podať námietky na súd do 15 dní odo
dňa, kedy bola konečná správa vyvesená na
úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave.

Oboznámenie sa s podrobným znením správy je
možné počas pracovného týždňa v stránkových
hodinách v informačnom centre, č. dv. 69,
prízemie v Justičnom paláci v Bratislave.

V Bratislave dňa 18. 12. 2008

JUDr. Lýdia Noskovičová v. r.
sudca

�

K000206
č. k. 4K 67/99-477

U Z N E S E N I E

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: TRNAVSKÝ
ZDROJ, s.r.o., so sídlom: Trstínska cesta č. 13, 917 00 Trnava,
IČO: 34 100 385, takto

rozhodol:

Súd zrušuje konkurz vyhlásený uznesením tunajšieho súdu zo
dňa 1. 4. 1999 pod. č. k. 4K 67/99-19 z dôvodu, že tu nie sú pred-
poklady pre konkurz.
Zbavuje JUDr. Alexandra Floriša, so sídlom: AK Paulínska 24,
917 01 Trnava, funkcie správcu konkurznej podstaty.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie
v lehote 30 dní od jeho publikovania v Obchod-
nom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

V Bratislave dňa 18. 12. 2008

JUDr. Eugen Palášthy v. r.
sudca

�

K000207 Sp. zn.: Z-2-3K 12/96

Upovedomenie o konečnej správe a vyúčtovaní

Krajský súd v Bratislave týmto upovedomuje o tom, že správca kon-
kurznej podstaty JUDr. Július Goga predložil konečnú správu
o priebehu, ukončení a speňažení majetku úpadcu: Poľnohos-
podárske družstvo Lipová, IČO: 00 699 004, spojenú s vyúčto-
vaním odmeny správcu konkurznej podstaty.
Súd upozorňuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní
odo dňa, keď konečná správa a vyúčtovanie boli vyvesené na
úradnej tabuli súdu, môžu proti nim podať námietky na Krajskom
súde v Bratislave.
Konečná správa a vyúčtovanie boli vyvesené na úradnej tabuli
dňa 14. januára 2009 pod spisovou značku Z-2-3K 12/96.

V Bratislave dňa 30. 12. 2008

JUDr. Eugen Palášthy v. r.
sudca

Pre veľký rozsah správy nie je možné celú vyvesiť na úradnej tabuli, preto
je na nahliadnutie na I. poschodí, č. dv. 146.

�
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Najvyšší súd Slovenskej republiky

K000208
5Obo/109/2008

U Z N E S E N I E

Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: D.V.
Co., s.r.o., so sídlom: Chalupkova 9, 819 49 Bratislava, s usta-
noveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Petrom Várošim,
advokátom, AK, Záhrebská 6, 810 05 Bratislava, o rozvrhu spe-
ňaženého majetku konkurznej podstaty, na odvolanie veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, proti rozvrhovému uzneseniu Krajského súdu v Brati-
slave zo dňa 14. augusta 2008, č. k. 1K 97/2004-478, takto

rozhodol:

Odvolacie konanie zastavuje.
Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

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

V Bratislave 30. októbra 2008

JUDr. Štefan Šatka v. r.
predseda senátu

�
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