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Obchodný vestník 48/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.03.2014 K004728 
Spisová značka: 38K/4/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Andaler System s.r.o. so sídlom Vitězslava 
Nezvala 549, Frýdek-Místek, 738 01 Místek, IČO 286 533 51, Česká republika, pr. zástupca                   
JUDr. Viktor Mišík so sídlom kancelárie Zámocká 1, 811 01 Bratislava, o návrhu veriteľa na vyhlásenie 
konkurzu na majetok dlžníka KRUH, spol. s r. o. so sídlom Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ,                  
IČO 35 789 042 , takto rozhodol 
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi KRUH, spol. s r.o. so sídlom Obecný úrad 192, 97101 
Cigeľ, IČO 35 789 042. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ). 
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom 
vestníku ( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Začatie konkurzného konania má tieto účinky: 
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto 
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze 
odporovať, 
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; 
už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, 
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom 
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon 
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo  
v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie                 
vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje. 
Okresný súd Trenčín dňa 4.3.2014 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 127/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.07.2014 K012845 
Spisová značka: 38K/4/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Andaler System s.r.o. so sídlom Vitězslava 
Nezvala 549, Frýdek-Místek, 738 01 Místek, IČO 286 533 51, Česká republika, pr. zastúpený                
JUDr. Viktorom Mišíkom, advokátom so sídlom kancelárie Zámocká 1, 811 01 Bratislava, o návrhu 
veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KRUH, spol. s r.o. so sídlom Obecný úrad 192, 
971 01 Cigeľ, IČO 35 789 042 pr. zastúpený Mgr. Barborou Koncovou, advokátkou so sídlom 
kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, takto rozhodol 
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správu S1369. 
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d á zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení 
majetnosti je povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty,             
z majetku, pri ktorom možno dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka 
odporovateľným právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý predstavuje nárok všeobecnej podstaty                  
z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. 
III. Predbežný správca je p o v i n n ý predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania 
majetku dlžníka a vykonaných 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, tretiu správu predloží správca najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie 
a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 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 30.6.2014 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 

 



Obchodný vestník 142/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.07.2014 K014274 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu KRUH, spol. s r.o., so sídlom Obecný úrad 192, 
971 01 Cigeľ, IČO: 35 789 042, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii 
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 
hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na 
telefónnom čísle 032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk 
V Trenčíne 22.07.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 142/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.07.2014 K014275 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Správca je povinný informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu , trvalé 
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, 
v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
Ako správca úpadcu KRUH, spol. s r.o., so sídlom Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ, IČO: 35 789 042 
(ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 
38K/4/2014 zo dňa 16.07.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a fyzická osoba Ing. 
Katarína Roderová, so sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 33 174 
873 zapísaná v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, 
značka správcu S 1369, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo 
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 138/2014 dňa 21.07.2014. Toto uznesenie Okresného 
súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2014. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok 
Úpadcu. 
 
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi Ing. Katarína 
Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 
38K/4/2014.  
 
Poučenie pre veriteľov: 
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 
zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť 
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise 
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie 
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v 
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi 
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie 
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie 
prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako 
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na 
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo 
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo 
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všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 
zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v 
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 
6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí 
riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od 
vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú 
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, 
predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K 
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej 
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola 
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na 
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou 
pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik 
podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí 
byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej 
závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku 
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená 
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze 
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom 
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude 
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si 
takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho 
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie 
toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti 
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých 
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v 
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa 
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej 
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a 
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 
Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku 
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území 
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú 
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
 
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z 
dokumentov dlžníka. 
 
V Trenčíne, 22.07.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 145/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.07.2014 K014657 
Spisová značka: 38K/4/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Andaler System s. r. o. so sídlom 
Vítězslava Nezvala 549, 738 01 Frýdek-Místek - Místek, IČO 286 533 51, Česká republika, zastúpený 
JUDr. Viktorom Mišíkom, advokátom, so sídlom Zámocká 1, 811 01 Bratislava, o návrhu na 
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KRUH, spol. s r. o. so sídlom Obecný úrad 192, 971 01 Cígeľ, 
IČO 35 789 042, zastúpený Mgr. Barborou Koncovou, advokátkou, so sídlom Centrum 18/23, 017 01 
Považská Bystrica, takto rozhodol 
O p r a v u j e sa poučenie uznesenia tunajšieho súdu č.k. 38K/4/2014-277 zo dňa 16.07.2014, ktoré 
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 22.07.2014 tak, že správne má 
znieť: „Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník, a to do 15 dní 
odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.“ 
V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 38K/4/2014-277 zo dňa 16.07.2014 nezmenené. 
Poučenie: 



Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. Náležitosti odvolania: ktorému súdu je 
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované, proti ktorému 
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup 
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 
Okresný súd Trenčín dňa 24.7.2014 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 146/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.07.2014 K014730 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 
 
 

P.č Označenie  

Popis 

hnuteľn

ej veci 

Rok 

výroby 

Stav 

opotrebovania 

Spolu 

vlastnícky 

podiel 

úpadcu 

Miesto uloženia 

 Súpisová 

hodnota 

majetku             

(€)  

Deň 

zápisu 

Tretia 

osoba 

1. 
Hnuteľná 

vec 

45 tisíc 

ton 

lomovéh

o 

kameňa 

2012- 

2013 
neopotrebovaný 1/1 

kameňolom Košariská 

k.ú. Cigeľ 
67 500,00 22.7.2014   

2 
Hnuteľná 

vec 

30 tisíc 

ton 

materiálu 

- frakcia 

0,32 

2012- 

2013 
neopotrebovaný 1/1 

areál Remix spol. s r.o.  

Prevádzkareň 

Sebedražie (Areál 

bývalého ACHP) 

105 000,00 22.7.2014   

3 
Hnuteľná 

vec 

500 ton 

kameňa 

na 

štiepenie 

2013- 

2014 
neopotrebovaný 1/1 

areál Remix spol. s r.o.  

Prevádzkareň 

Sebedražie (Areál 

bývalého ACHP) 

5 000,00 22.7.2014   

 
 
 
 

Obchodný vestník 149/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.08.2014 K014976 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. so sídlom 
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať 
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je: 1269750001/1111 vedený v UniCredit Bank Slovakia, 
a.s., IBAN: SK16 1111 0000 0012 6975 0001, SWIFT: UNCRSKBX. Postup pri skladaní kaucie ust.            
§ 32 ods. 7 ZKR: 



Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak 
a.) bolo podané na predpísanom tlačive a 
b.) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu 
     pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku     

bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na 
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou 
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v 
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie 
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. 

Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 155/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.08.2014 K015592 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú spisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisové zložky majetku – Súbor Iná 
majetková hodnota: 
 

P.č. označenie  Popis Súpisová hodnota majetku (€) Deň zápisu 

1. 
Iná majetková 

hodnota 
odťažbová trasa - OT 1 90 456,21   8.8.2014 

2. 
Iná majetková 

hodnota 
odťažbová trasa - OT 2   688.126,96  8.8.2014 

 
Deň zápisu 08.08.2014. 
Ing. Katarína Roderová 
 
 
 
Obchodný vestník 168/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.09.2014 K016936 
Spisová značka: 38K/4/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KRUH, spol. s r.o. so 
sídlom Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ, IČO 35 789 042, ktorého predbežným správcom je Ing. 
Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o 
odmene a výdavkoch predbežného správcu takto rozhodol 
I. Predbežnému správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, značka správcu S1369 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura a náhrada 
preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 110,26 eura. 
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila 
predbežnému správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, 
značka správcu S1369, priznanú odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo 
výške 110,26 eura na účet správcu, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet 
tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 6/2014. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto 
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch 
vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je 
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu 



smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za 
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku). 
Okresný súd Trenčín dňa 25.8.2014 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 168/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.09.2014 K016854 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty úpadcu KRUH, spol. s r.o. so sídlom Obecný 
úrad 192, Cígeľ 971 01 Slovenská republika podľa ustanovenia § 34 ZKR zvoláva prvú schôdzu 
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 22.10.2014 o 10,00 hod. v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 
911 01 Trenčín. Prezentácia účastníkov začne o 9,30 hod. 
Program schôdze: 
1. Otvorenie, 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 
3. Voľba veriteľského výboru, 
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR), 
5. Záver. 
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného 
registra. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc alebo písomné poverenie veriteľa na 
zastupovanie v tomto konaní a doklad totožnosti. 
V Trenčíne dňa 27.08.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 199/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.10.2014 K020112 
Spisová značka: 38K/4/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KRUH, spol. s r.o. so 
sídlom Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ, IČO 35 789 042, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová 
so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu obchodnej 
spoločnosti Andaler System s.r.o. so sídlom Víťězslava Nezvala 549, 738 01 Frýdek-Místek, Česká 
republika, IČ 286 533 51, práv. zastúpený JUDr. Viktorom Mišíkom, advokátom so sídlom kancelárie 
Zámocká 1, 811 01 Bratislava na potvrdenie prevodu pohľadávok takto 
rozhodol 
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa STILBIT System s.r.o. so sídlom 
Víťezslava Nezvala 549, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČ 242 882 25 na veriteľa Andaler 
System s.r.o. so sídlom Víťězslava Nezvala 549, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČ 286 533 
51, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 114 368,59 eura, ktoré sú vedené v zozname 
pohľadávok pod č. 13/S-1 až 13/S-4. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo 
týka. a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, 
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom 
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa 
odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 10.10.2014 
JUDr. Hana Hubináková, sudca 
 



Obchodný vestník 204/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.10.2014 K020536 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu KRUH, spol. s r.o., Obecný úrad 192, 971 01 
Cígeľ, IČO: 35 789 042, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 
ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej 
prihlasovacej lehoty nasledovných veriteľov: 
 
Ing. Ján Puchoň, Andrusovova 911/5, 951 01 Bratislava, nar. 26.09.1941 
Pohľadávka č. 17/P-1 prihlásená suma: 97,00 EUR 
 
Igor Sládek, Arbsovo náměstí 283/9, 150 00 Praha, nar. 26.09.1941 
Pohľadávka č. 18/S-1 prihlásená suma: 75 431,03 EUR 
 
V Trenčíne 20.10.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014 K021098 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oprava údajov veriteľa v oznámení o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej 
lehote do zoznamu pohľadávok zverejneného v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa 24.10.2014 
 
Správne: Igor Sládek, Arbesovo náměstí 283/9, 150 00 Praha, nar. 15.04.1955, ČR 
Pohľadávka č. 18/S-1 prihlásená suma: 75 431,03 EUR 
 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 209/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2014 K021100 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie správcu o popretí prihlásených pohľadávok zahraničného veriteľa 
Ing. Katarína Roderová so sídlom Piaristická 44, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu KRUH, spol. s 
r.o. so sídlom Obecný úrad 192, 971 01 Cígeľ, IČO: 35 789 042, Slovenská republika týmto zverejňuje 
oznámenie o popretí pohľadávok veriteľa: 



Jozef Brzoň, nar. 20.03.1979, Jeronýmová 3286/13, Jablonec na Nisou, Česká republika 
Pohľadávka č. 4/B-1 



Rozsah popretia: Správca poprel pohľadávku zahraničného veriteľa v celom rozsahu prihlásenej 
sumy, vymáhateľnosti, právneho dôvodu a poradia, a to vo výške 31.798,07 EUR. 
Dôvod popretia: Zmluva o pôžičke zo dňa 16.10.2009 je absolútne neplatná z dôvodu neurčitosti čo 
potvrdzuje u sám veriteľ vo svojej prihláške. Splatnosť pôžičky bola 31.12.2009, pôžička je premlčaná. 
Nepreukázanie poskytnutia plnenia úpadcovi. 
Pohľadávka č. 4/B-2 
Rozsah popretia: Správca poprel pohľadávku zahraničného veriteľa v celom rozsahu prihlásenej 
sumy, vymáhateľnosti, právneho dôvodu a poradia, a to vo výške 52.771,53 EUR. 
Dôvod popretia: Zmluva o pôžičke zo dňa 25.10.2009 je absolútne neplatná z dôvodu neurčitosti čo 
potvrdzuje u sám veriteľ vo svojej prihláške. Splatnosť pôžičky bola 31.12.2009, pôžička je premlčaná. 
Nepreukázanie poskytnutia plnenia úpadcovi. 
Pohľadávka č. 4/B-3 
Rozsah popretia: Správca poprel pohľadávku zahraničného veriteľa v celom rozsahu prihlásenej 
sumy, vymáhateľnosti, právneho dôvodu a poradia, a to vo výške 46.184,25 EUR. 
Dôvod popretia: Nepreukázanie právneho dôvodu vzniku pohľadávky. Nárok na vrátenie plnenia 
premlčaný. 
Pohľadávka č. 4/B-4 
Rozsah popretia: Správca poprel pohľadávku zahraničného veriteľa v celom rozsahu prihlásenej 
sumy, vymáhateľnosti, právneho dôvodu a poradia, a to vo výške 65.701,89 EUR. 
Dôvod popretia: Zmluva o pôžičke zo dňa 8.2.2011 je absolútne neplatná z dôvodu neurčitosti čo 
potvrdzuje u sám veriteľ vo svojej prihláške. Splatnosť pôžičky bola 31.1.2013, pôžička je premlčaná. 
Nepreukázanie poskytnutia plnenia úpadcovi.



Ing. Stanislav Mach, nar. 13.10.1957, Piletická 50, Hradec Králové, Česká republika 
Pohľadávka č. 10/M-1 
Rozsah popretia: Správca poprel pohľadávku zahraničného veriteľa v celom rozsahu prihlásenej 
sumy, vymáhateľnosti, právneho dôvodu a poradia, a to vo výške 24.452,96 EUR. 
Dôvod popretia: Absolútna neplatnosť zmluvu z dôvodu nejasností jej ustanovení, niektoré z nich 
uvádza i sám veriteľ v prihláške. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia je premlčané. 
 
Poučenie: Správca poučuje veriteľa o možnosti domáhať sa v zmysle ustanovenia § 32 ods. 9 ZKR na 
súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli 
pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od 
doručenia písomného oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. V žalobe sa veriteľ 
môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej 
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. 
V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške. 
 
Vzhľadom na to, že veriteľom ustanovenému zástupcovi na doručovanie písomností s bydliskom na 
území SR nebolo možné písomnosť doručiť na adresu uvedenú v splnomocnení / v plnej moci, 
oznámenie o popretí pohľadávky sa považuje za doručené veriteľovi dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku. 
 
V Trenčíne 28.10.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 210/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.11.2014 K021204 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku – Súbor 
hnuteľné veci 
 



     
 

  
       

 
  

P.č. Označenie  
Popis 

hnuteľnej 
veci 

Rok 
výroby 

Stav 
opotrebovania 

Spolu 
vlastnícky 

podiel 
úpadcu 

Miesto 
uloženia 

 Súpisová 
hodnota 
majetku             

(€)  

Deň zápisu 
Tretia 
osoba 

4. 
Hnuteľná 

vec 

Vibračný 
rozrývač 
ALL-KOR 

AKM 350VR 

2012 používaný  1/1 

BCD STAVO 
s.r.o. 

Plzeňská 
61/3 

 322 00 
Plzeň ČR 

10 500,00 29.10.2014   

 
 
Deň zápisu 29.10.2014. 
Ing. Katarína Roderová 
 
 
 
Obchodný vestník 212/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.11.2014 K021444 
Spisová značka: 38K/4/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KRUH, spol. s r.o. so 
sídlom Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ, IČO 35 789 042, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová 
so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu veriteľa Austin 
Powder Slovakia, s.r.o. so sídlom Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava, IČO 35 868 996, právne 
zastúpeného Mgr. Richardom Karkóm, advokátom, so sídlom kancelárie Sad na Studničkách 1029/32, 
Žilina, na zrušenie uznesení č. 1 až 4 prijatých na 1. schôdzi veriteľov konanej dňa 22.10.2014, takto 
rozhodol 
Návrh sa z a m i e t a. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. 
Okresný súd Trenčín dňa 29.10.2014 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 213/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.11.2014 K021493 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu KRUH, spol. s r.o., Obecný úrad 192, 971 01 
Cígeľ, IČO: 35 789 042, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 
ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej 
prihlasovacej lehoty nasledovného veriteľa: 
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín 
Pohľadávka č. 19/S-1 prihlásená suma: 60,00 EUR 
Pohľadávka č. 19/S-2 prihlásená suma: 60,00 EUR 
Pohľadávka č. 19/S-3 prihlásená suma: 7,30 EUR 
Pohľadávka č. 19/S-4 prihlásená suma: 60,00 EUR 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 



 
 
Obchodný vestník 216/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.11.2014 K021886 
Spisová značka: 38K/4/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KRUH, spol. s r.o. so 
sídlom Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ, IČO 35 789 042, uznesením č.k. 38K/4/2013-392 zo dňa 
10.10.2014 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa STILBIT System s.r.o. so sídlom 
Víťezslava Nezvala 549, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČ 242 882 25 na veriteľa Andaler 
System s.r.o. so sídlom Víťězslava Nezvala 549, 738 01 Frýdek- Místek, Česká republika, IČ 286 533 
51, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 114 368,59 eura, ktoré sú vedené v zozname 
pohľadávok pod č. 13/S-1 až 13/S-4. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2014. 
Okresný súd Trenčín dňa 5.11.2014 
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník 
 
 
 
 
Obchodný vestník 217/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 12.11.2014 K021975 
Spisová značka: 38K/4/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KRUH, spol. s r.o. so 
sídlom Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ, IČO 35 789 042, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová 
so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu správcu na 
určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto 
rozhodol 
Správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka 
správcu S1369 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 7 966,54 eura. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Okresný súd Trenčín dňa 5.11.2014 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 228/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.11.2014 K023114 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu KRUH, spol. s r.o., Obecný úrad 192, 971 01 
Cígeľ, IČO: 35 789 042, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 
ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej 
prihlasovacej lehoty veriteľov: 
 
STILBIT System, s.r.o., Vítězslava Nezvala 549, Frýdek-Místek, Česká republika, IČO: 242 88 225 
Pohľadávka č. 13/S-5 prihlásená suma: 90 044,48 EUR 
 
Andaler System, s.r.o., Vítězslava Nezvala 549, Frýdek-Místek, Česká republika, IČO: 286 53 351 
Pohľadávka č. 1/A-5 prihlásená suma: 90 044,48 EUR 
 
V Trenčíne 24.11.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 



Obchodný vestník 240/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.12.2014 K024434 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu KRUH, spol. s r.o., Obecný úrad 192, 971 01 
Cígeľ, IČO: 35 789 042, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 
ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej 
prihlasovacej lehoty nasledovného veriteľa: 
 
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 
Pohľadávka č. 20/D-1 prihlásená suma: 56,00 EUR 
Pohľadávka č. 20/D-2 prihlásená suma: 57,51 EUR 
Pohľadávka č. 20/D-3 prihlásená suma: 28,67 EUR 
 
V Trenčíne 10.12.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 243/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2014 K024773 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu KRUH, spol. s r.o. v konkurze, Obecný úrad 192, 
971 01 Cígeľ, IČO: 35 789 042, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 
ods. 3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej 
prihlasovacej lehoty nasledovného veriteľa: 
VÁHOSTAV – SK, a.s. so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO 31 356 648 
Pohľadávka č. 21/V-1 prihlásená suma: 729,35 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-2 prihlásená suma: 7.403,52 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-3 prihlásená suma: 13.784,79 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-4 prihlásená suma: 18.331,47 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-5 prihlásená suma: 5.738,87 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-6 prihlásená suma: 4.161,24 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-7 prihlásená suma: 4.543,23 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-8 prihlásená suma: 16.373,00 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-9 prihlásená suma: 2.704,10 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-10 prihlásená suma: 2.077,58 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-11 prihlásená suma: 51.915,14 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-12 prihlásená suma: 48.769,57 EUR 
Pohľadávka č. 21/V-13 prihlásená suma: 10.769,99 EUR 
V Trenčíne 16.12.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 



Obchodný vestník 39/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 26.02.2015 K004439 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/4/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu KRUH, spol. s r.o. v konkurze, Obecný úrad 192, 
971 01 Cígeľ, IČO: 35 789 042, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením                   
§ 28 ods. 3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej 
prihlasovacej lehoty nasledovného veriteľa: 
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, SR,                              
IČO: 30807484 
Pohľadávka č. 12/S-2 prihlásená suma: 525,90 EUR 
Pohľadávka č. 12/S-3 prihlásená suma: 1.349,57 EUR 
V Trenčíne 23.02.2015 
Ing. Katarína Roderová, správca 


