
UZNESENIE 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián 
Bartišek 
, nar. 10. 02. 1966, bytom: Južná 6590/25, Trenčín, o výmene správcu rozhodol 
takto: 
JUDr. Jozef Sedliak so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 3, Prievidza, sa odvoláva z funkcie  
správcu. 
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie: Piaristická 
46,  
Trenčín. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 18. 1. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
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46,  
Trenčín. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 18. 1. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
UZNESENIE 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:  
Marián 
Bartišek 
, nar. 10. 02. 1966, bytom: Južná 6590/25, Trenčín, o výmene správcu  
rozhodol 
takto: 
JUDr. Jozef Sedliak so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 3, Prievidza, sa  
odvoláva z 
funkcie správcu. 
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová so sídlom  
kancelárie: 
Piaristická 46, Trenčín. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č.  
7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 18. 1. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/1/2009 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/1/2009 S 106 
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): Marián Bartišek 
, Južná 6590/25, Trenčín 



Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 10. 02. 1966 
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu 
JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Marián Bartišek, nar. 10. 02. 1966,  
bytom 
Južná 6590/25, Trenčín oznamuje , že do správcovského spisu je možné  
nahliadať v 
kancelárii správcu na Piaristickej 46 , Trenčín, v úradných hodinách počas  
pracovných 
dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č.  
032/658 
3076. 
V Trenčíne 08. 03. 2010 
JUDr. Danica Birošová, správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marián BartišekSídlo/Bydlisko 
dlžníka/Úpadcu: Južná 6590/25, Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka: 10. 02. 1966 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/1/2009 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/1/2009 
Iné zverejnenie 
JUDr. Danica Birošová, správca, so sídlom v Trenčíne, Piaristická 46, v  
konkurznej 
veci úpadcu: Marián Bartišek, 
Južná 6590/25, Trenčín, touto cestou vyhlasuje II. kolo verejného  
ponukového konania 
na predaj majetku patriaceho 
do konkurznej podstaty úpadcu. Výška minimálneho podania pre II. kolo za  
predávaný 
majetok podlieha schváleniu 
veriteľskému výboru úpadcu. 
Záujemcovia musia splniť podmienky ponukového konania, ktoré im budú  
sprístupnené v 
pracovných dňoch od 07.03.2011 
do 21.03.2011 v čase od 08:00 do 15:00 hod v sídle správcu. Za riadne  
doručenú ponuku 
sa považuje ponuka doručená 
do sídla správcu do 21.03.2011, 15:00 hod. v zalepenej obálke so zreteľným  
označením: 
PONUKA – KONKURZ 29R/1/2009 
– NEOTVÁRAŤ. 
Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote 10 dní odo dňa otvárania obálok.  
V prípade 
porušenia podmienok 
ponukového konania vybraným účastníkom, tento bude povinný uhradiť zmluvnú  
pokutu 1 % 
z ponúkanej kúpnej ceny. 
Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky predávaného majetku možno  
dohodnúť na 
tel. č. 032 – 6583076. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Južná 6590/25, Trenčín 



IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 10. 02. 1966 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/1/2009 S106 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/1/2009 
Iné zverejnenie 
JUDr. Danica Birošová, správca, so sídlom: Piaristická 46, 911 01 Trenčín,  
úpadca: 
Marián Bartišek, Južná 6590/25, 
Trenčín, touto cestou vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na  
predaj 
majetku patriaceho do konkurznej 
podstaty úpadcu. 
Správca konkurznej podstaty úpadcu touto cestou vyhlasuje ponukové konanie  
na predaj 
majetku patriaceho do 
konkurznej podstaty úpadcu. Záujemcovia musia splniť podmienky ponukového  
konania, 
ktoré im budú sprístupnené 
v pracovných dňoch od 02. – 16.8.2010 v čase od 08.00 do 15.00 hod. v sídle  
správcu. 
Výška minimálneho podania pre I. kolo za predávaný majetok podlieha  
schváleniuveriteľskému výboru úpadcu. 
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu dňa 17.08.2010 o  
08.30 hod. 
Za riadne doručenú sa 
považuje ponuka doručená do sídla správcu do 16.08.2010 15.00 hod. 
Ponuky budú vyhodnotené v lehote 10 dní odo dňa otvárania obálok s  
ponukami. V 
prípade porušenia podmienok 
ponukového konania vybratým účastníkom, títo budú povinní uhradiť zmluvnú  
pokutu 1 % 
z ponúkanej kúpnej ceny. 
Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky možno dohodnúť na tel. č.: 032 – 
6583 076 
(7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
Marián Bartišek 
, nar. 10.2.1966, bytom Južná 6590/25, Tren čín, uznaný za malý, uznesením 
č.k. 29R/1/2009-246 zo d ňa 7.2.2011 povolil vstup nového verite ľa Slovenská 
konsolida čná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, I ČO: 35 77 60 
05, 
do konkurzného konania namiesto pôvodného verite ľa: Sociálna pois ťovňa, Ul. 
29. augusta č. 8-10, Bratislava, I ČO: 
30 807 484, a zárove ň zamietol návrh navrhovate ľa na vstup do konkurzného 
konania namiesto verite ľa: Da ňové 
riadite ľstvo Slovenskej republiky, so sídlom: Nová ul. 13, 975 04 Banská 
Bystrica, I ČO: 00 634 816. 
 
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť d ňa 03.03.2011. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 3. 3. 2011 
 

JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník  
 
 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
Marián Bartišek, nar. 10.02.1966, bytom Južná 6590/ 25, 911 08 Tren čín, 
ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom  kancelárie Piaristická 
46, 911 01 Tren čín, zna čka správcu S106, o návrhu obchodnej spolo čnosti 
Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislav a, 
I ČO 35 776 005 na potvrdenie prevodu poh ľadávok takto 
 
ROZHODOL 
 
P o t v r d z u j e  sa prevod poh ľadávok z pôvodného verite ľa Všeobecná 
zdravotná pois ťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,  I ČO 
35 937 874 na verite ľa Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 
21, 814 99 Bratislava, I ČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených 
pohľadávok vo výške 4 014,03 eura, ktoré sú vedené v ko nečnom zozname 
pohľadávok pod č. 117 až 138. Zverejnením oznamu o nadobudnutí 
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku  zanikne pôvodnému 
konkurznému verite ľovi postavenie ú častníka tohto konania. 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu môže poda ť odvolanie ten, koho sa prevod alebo 
prechod poh ľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní odo d ňa jeho doru čenia 
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Ok resného súdu Tren čín 
písomne v dvoch vyhotoveniach. 
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( ozna čenie súdu, ktorému 
je ur čené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 
uvies ť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu  sa napáda, v čom 
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za n esprávny a čoho sa 
odvolate ľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. 
Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpi sov). 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 22. 2. 2013 

JUDr. Michal Fiala, samosudca  
 
 
 
 
 



Spisová zna čka:  29R/1/2009 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
Marián Bartišek, nar. 10.02.1966, bytom Južná 6590/ 25, 911 08 Tren čín, 
uznesením č.k. 29R/1/2009-287 zo d ňa 22.02.2013 potvrdil prevod poh ľadávok 
z pôvodného verite ľa Všeobecná zdravotná pois ťovňa, a.s. so sídlom 
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, I ČO 35 937 874 na verite ľa Slovenská 
konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislav a, I ČO 35 776 
005, a to v rozsahu postúpených poh ľadávok vo výške 4 014,03 eura, ktoré sú 
vedené v kone čnom zozname poh ľadávok pod č. 117 až 138. Zverejnením oznamu 
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obch odnom vestníku zanikne 
pôvodnému konkurznému verite ľovi postavenie ú častníka tohto konania. 
 
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť d ňa 19.03.2013. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 20. 3. 2013 

Mgr. Natália Žiltová, vyšší súdny úradník  
 


