
UZNESENIE 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlţníka: BENECOM, s.r.o. 
, so sídlom Kukučínova 476/6, 019 01 Ilava, IČO: 44 261 772, o návrhu na vyhlásenie 
konkurzu na majetok dlţníka 
rozhodol 
takto: 
Opravuje sa výrok II. uznesenia tunajšieho súdu č. k. 29K/10/2010-96 zo dňa 16. 03. 2010, 
ktoré bolo zverejnené v 
Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 19.03.2010 v časti ustanovenia správcu 
tak, ţe správne má znieť: 
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie: Piaristická 
46, 911 01 Trenčín. 
V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 29K/10/2010-96 zo dňa 16.03.2010 
nezmenené. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia 
prostredníctvom Okresného súdu 
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. 
Náleţitosti 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 povaţuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 
Okresný súd Trenčín dňa 19. 3. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): BENECOM, s.r.o. 
, Kukučínova 476/6, Ilava 
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlţníka): 44 261 772 
Oznam o tom, kde a kedy moţno nahliadnuť do spisu 
JUDr. Danica Birošová, správca dlţníka BENECOM, s.r.o. so sídlom: Kukučínova 476/6, 
Ilava, IČO: 44261772 oznamuje , 
ţe do správcovského spisu je moţné nahliadať v kancelárii správcu na Piaristickej 46 , 
Trenčín, v úradných hodinách 
počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Termín si moţno vopred dohodnúť na tel. 
č. 032/658 3076. 
V Trenčíne 29. 03. 2010 
JUDr. Danica Birošová, správca 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): BENECOM, s.r.o. 
, Kukučínova 476/6, Ilava 
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlţníka): 44 261 772 
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu BENECOM, s.r.o. v konkurze so sídlom: 
Kukučínova 476/6, 019 01 Ilava, IČO: 44 
261 772, zvoláva podľa ustanovenia § 34 ZKR 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v 
sídle správcu JUDr. Danici 
Birošovej na Piaristickej ul. 46 v Trenčíne dňa 04. 06. 2010 o 09,00 hod. s týmto programom: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 
3. Voľba veriteľského výboru 
4. Rozhodovanie o výmene správcu 
5. Rôzne 



6. Záver 
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predloţil doklad totoţnosti, právnické osoby výpis z 
obchodného registra. 
Zástupcovia veriteľov sa preukáţu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a 
dokladom totoţnosti. 
V Trenčíne 15. 04. 2010 
JUDr. Danica Birošová, správca 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): BENECOM, s.r.o. 
v konkurze, Kukučínova 476/6, Ilava 
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlţníka): 44 261 772 
Súpis všeobecnej podstaty 
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci/súbor: Kancelársky počítač; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; 
súpisová hodnota 
majetku: 375 € 
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci/súbor: Kancelárska kopírka; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; 
súpisová hodnota 
majetku: 1500 € 
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci/súbor: Stolový kancelársky počítač; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 
neuvedené; súpisová hodnota 
majetku: 500 € 
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí 
Popis hnuteľnej veci/súbor: FAX; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová 
hodnota majetku: 600 € 
JUDr. Danica Birošová, správca 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): BENECOM, s.r.o. v konkurze 
, Kukučínova 476/6, Ilava 
Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlţníka): 44 261 772 
Súpis oddelenej podstaty 
Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Mgr. Emília Cigániková, Sama Chalúpku 
6573/3A, Trenčín 
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 3/C 
Byt/nebytový priestor 
Popis bytu/nebytového priestoru: Nebytový priestor č. 1 - 02, v budove súp. č. 764 na 
parcele č. 444/5, LV č. 2286, 
nebytový priestor č. 02 je na prízemí, 1., 2. a 3. poschodí v podiele 19/20-in. Podiel priestoru 
na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu - 2301/2879.; obec: Nová Dubnica; štát: SR; ulica: 
Trenčianska; orientačné 
číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: 1 - 02; číslo poschodia: prízemie, 1., 2. a 
3.; názov 
katastrálneho územia: Nová Dubnica; číslo LV: 2286; súpisné číslo: 764; parcelné číslo: 
444/5; spoluvlastnícky 
podiel úpadcu: 19/20-in; súpisová hodnota majetku: 550 000 € 
JUDr. Danica Birošová, správca 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): BENECOM, s.r.o. v konkurze 
, Kukučínova 476/6, Ilava 



Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlţníka): 44 261 772 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zloţku majetku 
Pozemok 
Druh pozemku: Pozemok – zastavané plochy a nádvoria; výmera (m^2): 1030 m^2; obec: 
Nová Dubnica; štát: SR; názov 
katastrálneho územia: Nová Dubnica; číslo LV: 2216; parcelné číslo: 444/5; spoluvlastnícky 
podiel úpadcu: 19/20-in; 
súpisová hodnota majetku: 30 000 € 
JUDr. Danica Birošová, správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: BENECOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kukučínova 476/6, Ilava 
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 S 106 
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania VV: 04. 06. 2010 
Miesto konania: v sídle správcu JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, Trenčín 
Začiatok zasadnutia: 09,40 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 10,15 hod. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program zasadnutia: 1. Otvorenie 2. Voľba predsedu VV 3. 
Rôzne 4. 
Ukončenie K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti Zasadnutie Veriteľského 
výboru otvoril veriteľ 
JUDr. Pavlík. Skonštatoval, ţe veriteľský výbor je uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní 
všetci jeho členovia a 
navrhol za predsedu VV veriteľa JUDr. Mareka Pavlíka. 
K bodu 2 – Voľba predsedu Veriteľského výboru Na predsedu VV bol navrhnutý veriteľ JUDr. 
Marek Pavlík. Dávam 
hlasovať: Výsledok hlasovania: Za: 3 Proti:0 Zdrţal sa:0 
Uznesenie č. 1 Predsedom VV je veriteľ JUDr. Marek Pavlík. 
K bodu 3 – Rôzne K tomuto bodu predloţila písomnú ţiadosť o uloţenie záväzného pokynu 
ohľadom speňaţenia majetku 
správkyňa konkurznej podstaty BENECOM, s.r.o. v konkurze JUDr. Danica Birošová. 
Ţiadosť tvorí príloha tohto 
zápisu. K predloţenému návrhu bola vykonaná diskusia a bol dohodnutý spôsob speňaţenia 
majetku, a to tak, ţe 
hnuteľný a nehnuteľný majetok patriaci do konkurznej podstaty úpadcu sa speňaţí 
ponukovým konaním podľa § 92 ods. 
2 tak, ţe majetok úpadcu sa speňaţuje jednou zmluvou ako veci, práva a iné majetkové 
hodnoty patriace k podniku. 
V I. kole a ďalších kolách sa bude majetok predávať za najvyššiu ponuku so súhlasom 
zabezpečeného veriteľa, ak 
zabezpečený veriteľ nebude súhlasiť s predajom, poţiada správcu o vyhlásenie nového 
ponukového konania. Pri 
speňaţovaní majetku správca prevedie na kupujúceho , ktorý bude vyhodnotený ako 
úspešný záujemca jednou zmluvou 
všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. 
Správca vyhodnotí ponuky v termíne, ktorý bude publikovaný v Obchodnom vestníku a 
vyhotoví o tom úradný záznam, 
ktorý predloţí zabezpečenému veriteľovi k odsúhlaseniu. Ak zabezpečený veriteľ nebude s 
predajom súhlasiť, poţiada 
správcu o vyhlásenie nového ponukového konania do 7 dní odo dňa predloţenia 
vyhodnotenia ponúk. V prípade, ţe počas 
konkurzu pribudne ďalší majetok je správca povinný postupovať rovnakým spôsobom ako je 



vyššie uvedené. 
Dávam hlasovať: Výsledok hlasovania: Za:3 Proti:0 Zdrţal sa:0 
Uznesenie VV ukladá správcovi postupovať pri speňaţovaní majetku tak, ako je vyššie 
uvedené v záväznom pokyne, 
ktorý je prílohou zápisu. 
K bodu 4 – Rôzne 
Neboli ţiadne pripomienky a návrhy. 
K bodu 5 – Záver Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 
JUDr. Marek Pavlík, predseda 
Veriteľského výboru 
JUDr. Danica Birošová, správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: BENECOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kukučínova 476/6, Ilava 
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zloţku majetku 
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 
Druh pozemku:Pozemok - zastavané plochy a nádvoria 
Vymera (m^2):1030 m^2 
Obec:Nová Dubnica 
Štát:SR 
Názov katastrálneho územia:Nová Dubnica 
Číslo LV:2216 
Parcelné číslo:444/5 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/20 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1500 Euro 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: BENECOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kukučínova 476/6, Ilava 
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zloţku majetku 
Typ súpisnej poloţky majetku:BYT_NEBYTOVY_PRIESTOR 
Popis bytu/nebytového priestoru:Nebytový priestor č. 1-02, v budove súp.č. 764 na parcele č. 
444/5 LV č. 2286, 
nebytový priestor č. 02 je na prízemí, 1,2. a 3 poschodí v podiele 1/20. Podiel priestoru na 
spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu - 2301/2879. 
Obec:Nová Dubnica 
Štát:SR 
Ulica:Trenčianska 
Orientačné číslo: 
Názov katastrálneho územia:Nová Dubnica 
Číslo LV:2286 
Súpisné číslo:764 
Parcelné číslo:444/5 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/20 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):27 500 Euro 



Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: 
BENECOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kukučínova 476/6, Ilava 
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
K sp. zn. : 29K/10/2010 Záznam zo zasadnutia veriteľského výboru BENECOM, s.r.o. v 
konkurze, Kukučínova 476/6, 
Ilava, IČO : 44 261 772 Dátum konania VV : 09.08.2010 Miesto konania : sídlo správcu 
JUDr. Danica Birošová, 
Piaristická 46, Trenčín Začiatok zasadnutia : 09,00 hod. Ukončenie zasadnutia : 09,30 hod. 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 2. Uloţenie záväzného 
pokynu 3. Záver 
K bodu 1. - Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti Zasadnutie veriteľského výboru otvoril 
JUDr. Pavlík. 
Skonštatoval, ţe veriteľský výbor je uznášaniaschopný nakoľko sú prítomný všetci jeho 
členovia. 
K bodu 2. - Uloţenie záväzného pokynu K tomuto budu predstúpil JUDr. Pavlík, ktorý 
prítomným členom VV predloţil 
ţiadosť správcu JUDr. Danici Birošovej o uloţenie záväného pokynu, v ktorom ţiada o 
súhlas so zaradením majetku – 
spoluvlastníckeho podielu 1/20-ina na nebytovom priestore č. 1-02, v budove so súp. č. 764, 
k. ú. Nová Dubnica na 
p.č. 444/5, zapísaný na LV č. 2286 ako nebytový priestor č. 02, ktorý sa nachádza na 
prízemí, 1., 2., a 3. 
poschodí, ktorý je spojený s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu vo veľkosti 2301/2879 
a spoluvlastníckeho podielu 1/20 – ina na pozemku p.č. 444/5, výmera 1.030 m^2, zastavané 
plochy a nádvoria, 
zapísaný na LV č. 2216, k.ú. Nová Dubnica do konkurznej podstaty úpadcu s tým, ţe z 
výnosu zo speňaţenia bude ako 
prednostná pohľadávka vyplatená kúpna cena spol. C & C reality, s.r.o., so sídlom 
Trenčianska 764, Nová Dubnica, 
IČO : 36 321 770. Vyzval prítomných členov VV, aby sa k tejto ţiadosti správcu vyjadrili. 
Členovia VV prejavili 
súhlasné stanoviská Následne bolo dané o ţiadosti správcu hlasovať : Výsledok hlasovania : 
Za : 3 Proti : 0 Zdrţal 
sa : 0 K bodu 3. - Záver Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV 
ukončil. 
JUDr. Marek Pavlík, predseda Veriteľského výboru, v. r. JUDr. Danica Birošová, správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: 
BENECOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kukučínova 476/6, Ilava 
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Iné zverejnenie 



Inzerát - JUDr. Danica Birošová, správca so sídlom Piaristická 46 v Trenčíne, správca 
úpadcu BENECOM, s.r.o. 
v konkurze, Kukučínova 476/6, Ilava, IČO: 44 261 772, č.k.: 29K/10/2010, ponúka na predaj 
v I. kole verejného 
ponukového konania, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR majetok patriaci do 
všeobecnej a oddelenej 
podstaty úpadcu ako podnik, zapísaný v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí prílohu 
podmienok predaja, zverejnený 
v OV č. 75B/2010 zo dňa 21. 04. 2010, v OV č. 91B/2010 zo dňa 13.05.2010, OV č. 
131B/2010 zo dňa 09.07.2010. 
Všeobecné platné podmienky: 1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre I. kolo ponukového 
konania je za najvyššiu 
ponuknutú cenu . 2. Za riadne doručenú ponuku sa povaţuje ponuka, doručená na adresu: 
JUDr. Danica Birošová, 
správca úpadcu BENECOM s.r.o. v konkurze, Piaristická 46, 911 01 Trenčín a to najneskôr 
do 06.09.2010 , do 12,00 
hod. Ponuka musí obsahovať náleţitosti predpísané podmienkami predaja. 3. Podmienky 
predaja budú poskytnuté 
jednotlivým záujemcom v pracovných dňoch od zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku 
do 07.09.2010 v čase od 8,00 
do 15,00 hod. v sídle správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín, za úhradu 
35 €. 4. Záujemca je povinný zloţiť finančnú zábezpeku vo výške najmenej 10% z ponúkanej 
kúpnej ceny na č.ú: 
4007442686/7500 vedený v ČSOB,a.s. a to najneskôr v deň zaslania písomnej ponuky 
správcovi. 5. V prípade porušenia 
podmienok ponukového konania záujemcom, tento je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo 
výške 10% z ponúkanej ceny 
záujemcom. 6. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 08.09.2010 o 9,00 hod. v sídle správcu. 
7. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskutočnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne 
otvárania obálok. 
8. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť resp. odmietnuť všetky predloţené 
ponuky. 
JUDr. Danica Birošová - správca 
V Trenčíne 20. 08. 2010 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: 
BENECOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kukučínova 476/6, Ilava 
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania VV : 10.09.2010 Miesto konania : sídlo správcu JUDr. Danica Birošová, 
Piaristická 46, Trenčín 
Začiatok zasadnutia : o 9.00 hod. Ukončenie zasadnutia : o 9.20 hod Prítomní : podľa 
prezenčnej listiny Program 
zasadnutia : 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 2. Uloţenie záväzného pokynu 3. 
Záver K bodu 1. - 
Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti Zasadnutie veriteľského výboru otvoril JUDr. 
Pavlík. Skonštatoval, ţe 
veriteľský výbor je uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia. K bodu 2. - 
Uloţenie záväzného 
pokynu K tomuto budu predstúpil JUDr. Pavlík, ktorý prítomným členom VV predloţil ţiadosť 
správcu JUDr. Danici 
Birošovej o uloţenie záväného pokynu, v ktorom ţiada o súhlas s reálnym rozdelením 



nehnuteľnosti - nebytového 
priestoru č. 1-02, v budove so súp. č. 764, k. ú. Nová Dubnica na p.č. 444/5, zapísaný na LV 
č. 2286 ako nebytový 
priestor č. 02, ktorý sa nachádza na prízemí, 1., 2., a 3. poschodí, ktorý je spojený s 
podielom na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 2301/2879 a to na podklade 
znaleckého posudku. Rozdelením 
tejto nehnuteľnosti vzniknú samostatné nehnuteľnosti, pričom ako samostatná nehnuteľnosť 
tak vznikne nebytový 
priestor teraz predstavujúci podiel 19/20 – in na NP č. 1-02 a ako samostatná nehnuteľnosť 
tak vznikne nebytový 
priestor teraz predstavujúci podiel 1/20 – ina na NP č. 1-02. Dôvodom takéhoto rozdelenia 
nehnuteľnosti – NP 
č. 1-02 v budove so súp. č. 764, k. ú. Nová Dubnica na p.č. 444/5, zapísaný na LV č. 2286 je 
snaha o efektívnejšie 
speňaţenie konkurznej podstaty úpadcu aj vzhľadom na uţ absolvované neúspešné 
ponukové konanie. JUDr. Pavlík 
následne vyzval prítomných členov VV, aby sa k tejto ţiadosti správcu vyjadrili. Členovia VV 
prejavili súhlasné 
stanoviská Následne bolo dané o ţiadosti správcu hlasovať : Výsledok hlasovania : Za : 3 
Proti : 0 Zdrţal sa : 0 K 
bodu 3. - Záver Predaseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 
JUDr. Marek Pavlík, predseda veriteľského výboru 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: 
BENECOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kukučínova 476/6, Ilava 
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Iné zverejnenie 
JUDr. Danica Birošová so sídlom Piaristická 46 v Trenčíne, správca úpadcu BENECOM, 
s.r.o. v konkurze, Kukučínova 
476/6, Ilava, IČO: 44 261 772, č.k.: 29K/10/2010, ponúka na predaj v II. kole verejného 
ponukového konania, 
v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR majetok patriaci do všeobecnej a oddelenej 
podstaty úpadcu ako 
podnik, zapísaný v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí prílohu podmienok predaja, 
zverejnený v OV č. 75B/2010 zo 
dňa 21. 04. 2010, v OV č. 91B/2010 zo dňa 13.05.2010, OV č. 131B/2010 zo dňa 
09.07.2010. Všeobecné platné 
podmienky: 
1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre II. kolo ponukového konania je za najvyššiu ponuknutú 
cenu. 
2. Za riadne doručenú ponuku sa povaţuje ponuka, doručená na adresu: JUDr. Danica 
Birošová, správca úpadcu BENECOM 
s.r.o. v konkurze, Piaristická 46, 911 01 Trenčín a to najneskôr do 02.11. 2010 , do 15,00 
hod. Ponuka musí 
obsahovať náleţitosti predpísané podmienkami predaja. 
3. Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým záujemcom v pracovných dňoch od 
zverejnenia inzerátu v Obchodnom 
vestníku do 02.11.2010 v čase od 8,00 do 15,00 hod. v sídle správcu: Piaristická 46, 911 01 
Trenčín, za úhradu 35 
€. 
4. Záujemca je povinný zloţiť finančnú zábezpeku vo výške najmenej 10% z ponúkanej 



kúpnej ceny na č.ú: 
4007442686/7500 vedený v ČSOB,a.s. a to najneskôr v deň zaslania písomnej ponuky 
správcovi. 
5. V prípade porušenia podmienok ponukového konania záujemcom, tento je povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 
10% z ponúkanej ceny záujemcom. 
6. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 03.11. 2010 o 9,00 hod. v sídle správcu. 
7. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskutočnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne 
otvárania obálok. 
8. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť resp. odmietnuť všetky predloţené 
ponuky. 
JUDr. Danica Birošová - správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: 
BENECOM s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kukučínova 476/6, Ilava 
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Záznam zo zasadnutia veriteľského výboru: BENECOM, s.r.o. v konkurze, Kukučínova 
476/6, Ilava, IČO: 
44 261 772 
Dátum konania VV: 19.11.2010 
Miesto konania: sídlo správcu: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, Trenčín 
Začiatok zasadnutia: 10.30 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 11.00 hod 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
2. Schválenie výdavkov na správu a úhradu pohľadávok proti podstate súvisiace so správou 
a speňaţovaním majetku 
podliehajúceho konkurzu 
3. Záver 
K bodu 1. - Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda VV. Skonštatoval, ţe veriteľský výbor je 
uznášaniaschopný nakoľko 
sú prítomní všetci jeho členovia. 
K bodu 2. – Schválenie výdavkov na správu a úhradu pohľadávok proti podstate súvisiace so 
správou a speňaţovaním 
majetku podliehajúceho konkurzu 
K danému bodu programu bolo slovo udelené – JUDr. Danici Birošovej, SKP. Správkyňa 
konkurznej podstaty predloţila 
členom veriteľského výboru listiny o výdavkoch na správu a úhradu pohľadávok proti 
podstate súvisiace so správou a 
speňaţovaním majetku podliehajúceho konkurzu. Po tom, ako sa s týmito listinami veriteľský 
výbor oboznámil, vyzval 
predseda VV prítomných členov VV, aby sa k týmto vyjadrili. Členovia VV prejavili súhlasné 
stanoviská. Následne 
bolo dané hlasovať o schválení výdavkov na správu a úhradu pohľadávok proti podstate 
súvisiace so správou a 
speňaţovaním majetku podliehajúceho konkurzu: Výsledok hlasovania: Za: 3, Proti: 0, Zdrţal 
sa: 0. 
K bodu 3. - Záver 
Na záver predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 



JUDr. Marek Pavlík, predseda VV 
29K/10/2010 Zápisnica zo schôdze veriteľov zvolanej Okresným súdom Trenčín v právnej 
veci vyhláseného konkurzu na 
majetok úpadcu: BENECOM, s.r.o., so sídlom: Kukučínova 476/6, Ilava, IČO: 44 261 772, 
konanej dňa 15. 12. 2010 o 
10,00 hod. na Okresnom súde Trenčín, Piaristická 27, Trenčín, v miestnosti č. 121 
Prítomní: 
JUDr. Michal Fiala., sudca - predseda schôdze veriteľov - prítomný 
JUDr. Hana Kršiaková, vyššia súdna úradníčka - prítomný 
Veronika Hlobeňová, zapisovateľka - prítomný 
JUDr. Danica Birošová - správca - neprítomný 
Veritelia: 
1. JUDr. Marek Pavlík - osobne 
2. Mgr. Emília Cigániková - osobne 
3. Jozef Beňo - osobne 
Program schôdze: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu 
3. Hlasovanie o schválení návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR 
4. Rôzne 
5. Záver 
K bodu 1 
Predseda schôdze JUDr. Michal Fiala otvoril schôdzu veriteľov. Skonštatoval, ţe je prítomný 
aspoň jeden veriteľ 
oprávnený na schôdzi hlasovať, t. j. ţe je schôdza veriteľov uznášaniaschopná. Následne 
zoradil prítomných 
veriteľov podľa počtu ich hlasov a oboznámil prítomných s počtom hlasov jednotlivých 
prítomných veriteľov, 
celkovým počtom hlasov prítomných veriteľov a väčšinou, ktorá je potrebná na prijatie 
uznesenia schôdze veriteľov 
nasledovne: 
Mgr. Emília Cigániková 563.575 
Jozef Beňo 43.000 
JUDr. Marek Pavlík 349 
spolu 606.969 
Väčšina potrebná 
na prijatie uznesenia 303.485 
K bodu 2 
Predseda schôdze oboznámil prítomných veriteľov o dôvodoch, pre ktoré súd odvolal JUDr. 
Danicu Birošovú z funkcie 
správcu. Vzhľadom k tomu, ţe správca JUDr. Danica Birošová sa na schôdzu veriteľov 
nedostavila, pričom sa ju ani 
nepodarilo kontaktovať telefonicky, bolo upustené od prednesenia činnosti správcu a stave 
konkurzu. 
K bodu 3 
Bolo pristúpené k voľbe správcu. Predseda schôdze vyzval veriteľa s najvyšším počtom 
hlasov Mgr. Emíliu 
Cigánikovú, aby predniesla návrh na nového správcu. Mgr. Emília Cigániková navrhla za 
nového správcu JUDr. Matúša 
Košaru, značka správcu S1395, adresa kancelárie: Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín. 
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu. 
Výsledky hlasovania o návrhu na nového správcu JUDr. Matúša Košaru 
Za: Mgr. Emília Cigániková 563.575, Jozef Beňo 43.000, JUDr. Marek Pavlík 349, spolu 
606.969 
Proti: nikto 



Zdrţal sa: nikto 
U z n e s e n i e 
Za nového správcu konkurznej podstaty právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok 
úpadcu: BENECOM, s.r.o., so 
sídlom: Kukučínova 476/6, Ilava, IČO: 44 261 772, bol zvolený JUDr. Matúš Košara, značka 
správcu S1395, adresa 
kancelárie: Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín. 
K bodu 4 
Veritelia nemali v priebehu schôdze ţiadne pripomienky, neboli kladené ţiadne otázky. 
Ţiadny z veriteľov na 
schôdzi veriteľov neuplatnil námietku rozporu prijatého uznesenia zo zákonom. 
K bodu 5 
Predseda schôdze poďakoval prítomným za účasť. 
Zápisnica skončená dňa 15. 12. 2010 o 10:30 
Príloha zápisnice: Prezenčná listina veriteľov 
Predseda schôdze: 
Zapisovateľka: 
Okresný súd Trenčín dňa 15. 12. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BENECOM, 
s.r.o. v konkurze 
, so sídlom: Kukučínova 476/6, Ilava, IČO: 44 261 772, takto 
rozhodol 
JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie: Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín, sa u s t a n o 
v u j e do funkcie 
správcu. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 15. 12. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: 
BENECOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kukučínova 476/6, Ilava 
IČO/Dátum narodenia dlţníka: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Matúš Košara 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Oznam o tom, kde a kedy moţno nahliadnuť do spisu 
JUDr. Matúš Košara, správca dlţníka BENECOM, s.r.o. v konkurze, so sídlom Kukučínova 
476/6, Ilava, IČO: 
44 261 772, oznamuje, ţe do správcovského spisu je moţné nahliadať v kancelárii správcu 
na Piaristickej 46, 
Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod. do 14,00 hod. Termín je 
potrebné si vopred dohodnúť 
na tel. č. 032/658 3076. 
V Trenčíne 09.05.2011 
JUDr. Matúš Košara – správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: 
BENECOM s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Kukučínova 476/6, Ilava 
IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Matúš Košara 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 



Dátum konania VV: 12.05.2011 
Miesto konania: sídlo správcu JUDr. Matúš Košara, Piaristická 46, Trenčín 
Začiatok zasadnutia: 10,00 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 10,30 hod. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia : 
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
2. Uloţenie záväzného pokynu 
3. Záver 
K bodu 1. - Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril JUDr. Pavlík. Skonštatoval, ţe veriteľský výbor je 
uznášaniaschopný nakoľko 
sú prítomní všetci jeho členovia. 
K bodu 2. - Uloţenie záväzného pokynu 
K tomuto bodu predstúpil správca JUDr. Matúš Košara, ktorý prítomným členom VV predloţil 
ţiadosť správcu 
o uloţenie záväzného pokynu, v ktorom ţiada o súhlas o vypracovanie znaleckého posudku 
za účelom zodpovedania 
otázky či v čase október – november 2010 mohlo dôjsť k podstatnému znehodnoteniu 
predaného, vyššie 
špecifikovaného, podniku prípadne k jeho zničeniu či bezprostrednému ohrozeniu skazou. 
Predpokladaná suma 
znaleckého posudku bude do výšky 1500 €. Vyzval prítomných členov VV, aby sa k tejto 
ţiadosti správcu vyjadrili. 
Členovia VV prejavili súhlasné stanoviská. Následne bolo dané o ţiadosti správcu hlasovať: 
Výsledok hlasovania: Za: 3, Proti: 0, Zdrţal sa: 0. 
K bodu 3. - Záver 
JUDr. Marek Pavlík - predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 
JUDr. Marek Pavlík, predseda VV 
Spisová zna čka: 29K/10/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BENECOM, 
s.r.o. v konkurze so sídlom 
Kukučínova 476/6, 017 01 Ilava, IČO 44 261 772, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara 
so sídlom kancelárie 
Piaristická 476/6, Ilava, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so 
sídlom Cintorínska 21, 
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania, takto 
ROZHODOL 
Povoľuje vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 
99 Bratislava, IČO 35 776 
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, ul. 29. 
augusta č. 8-10, 813 63 
Bratislava, IČO 30 807 484, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti 
tohto uznesenia v Obchodnom 
vestníku zanikne postavenie účastníka tohto konania. 
Poučenie 
Proti tomuto uzneseniu môţe 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 náleţitostiach (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 povaţuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 
42 ods. 3, 205 ods. 1 
O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 7. 11. 2011 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
Spisová zna čka: 29K/10/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BENECOM, 
s.r.o. v konkurze so sídlom 
Kukučínova 476/6, 017 01 Ilava, IČO 44 261 772, uznesením č.k. 29K/10/2010-305 zo dňa 
7.11.2011 povolil vstup 
nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 
77 60 05 do konkurzného 
konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, 
IČO 30 807 484. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2011. 
Okresný súd Trenčín dňa 30. 11. 2011 
JUDr. Hana Hubináková, vyšší súdny úradník 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: BENECOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kukučínova 476/6, 019 01 Ilava 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
29K/10/2010 S 1395 
Záznam zo zasadnutia Verite ľského výboru 
BENECOM, s.r.o. v konkurze, Kuku čínova 476/6, Ilava, I ČO: 44 261 772 
Dátum konania VV: 13.07.2012 
Miesto konania : v sídle správcu JUDr. Matúš Košara , Piaristická 46, Tren čín 
Začiatok zasadnutia: 10,00 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 10,30 hod. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie, Kontrola uznášaniaschopnosti 
2. Informácia o priebehu konkurzu 
3. Predloţenie návrhu konečného rozvrhu výťaţku 
4. Rôzne 
5. Záver 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril predseda VV JUDr. Pavlík. Skonštatoval, ţe 
veriteľský výbor je uznášaniaschopný 
nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia. 
K bodu 2 – Informácia o priebehu konkurzu 
V tomto bode vystúpil JUDr. Matúš Košara – SKP a predniesol krátku správu o aktuálnom 
stave konkurzu. Správca hlavne 
informoval členov VV o zastavení konania vedené na Okresnom súde v Trenčíne pod č.k. 
39Cbi/77/2010-128 v právnej veci 
ţalobcu Ladislava Schulza proti ţalovanému JUDr. Matúšovi Košarovi – SKP úpadcu o 
vylúčenie veci z konkurznej podstaty. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.06.2012 a vykonateľnosť dňa 09.07.2012. 
Okresný súd Trenčín Uznesením č.k. 16C/255/2005-573 zo dňa 18.06.2012 zastavil aj 
konanie o určenie neplatnosti 
právneho úkonu. Predmetné uznesenie k dnešnému dňu nenadobudlo právoplatnosť. 
Správca 



informoval príslušný súd v zmysle 
záverov z výsluchu zo dňa 02.05.2012 na Okresnom súde v Trenčíne o zastavení konania 
39Cbi/77/2010-128 a zároveň 
informoval aj Správu katastra Ilava o zastavení konania vedené na Okresnom súde v 
Trenčíne pod sp. zn. 39Cbi/77/ 
2010-128 a 16C/255/2005-573 v zmysle záverov Katastrálneho úradu v Trenčíne zo dňa 
27.12. 2011 vo veci konania o návrhu 
na vklad na SK Ilava číslo spisu A/2011/00433 s poukazom na to, ţe správa katastra 
svoj postup v konaní, prehodnotí po 
tom, ako jej bude predloţené potvrdenie od súdu, ktorý vyhlásil konkurz, ţe proti 
správcovi nebola podaná ţaloba, 
ktorou by si bol ţalobca uplatnil tzv. vylučovacou ţalobou svoje právo na vydanie 
rozhodnutia o tom, ţe nehnuteľnosť , 
resp. podiel z nej , ktorý je súčasne predmetom kúpnej zmluvy, posudzovanej správou 
katastra v konaní zn. V 2173/20114 
do súpisu nepatrí. 
Členovia veriteľského výboru berú správu na vedomie. 
K bodu 3 - Predloženie návrhu kone čného rozvrhu vý ťažku 
Správca predloţil veriteľskému výboru po úplnom speňaţení majetku a zapísaného do 
konkurznej podstaty úpadcu a po 
ukončení všetkých sporov návrh konečného rozvrhu výťaţku. 
Správca zároveň poţiadal veriteľský výbor o schválenie návrhu konečného rozvrhu. 
Následne dal správca hlasovať o tomto bode hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za : 3 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 0 
Uznesenie č. 1 
Bolo prijaté uznesenie : Veriteľský výbor odsúhlasil návrh konečného rozvrhu výťaţku. 
K bodu 4 – Rôzne 
Členovia Veriteľského výboru poţiadali správcu, aby záznam z veriteľského výboru zo 
dňa 13.7.2012 zaslal aj na 
Ministerstvo spravodlivosti SR Bratislava. 
Ďalej členovia veriteľského výboru vyzvali správcu, aby poţiadal Ústav súdneho 
inţinierstva Ţilinskej univerzity , 
Ţilina o zrušenie vypracovania znaleckého posudku zo dňa 21.06.2011 a to z dôvodu 
zastavenia konania vo veci vylúčenia 
veci z konkurznej podstaty vedeného na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 
39Cbi/77/2010-128 a to z dôvodu, ţe náklady by 
zbytočne zaťaţovali konkurznú podstatu. 
K bodu 5 – Záver 
Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 
JUDr. Marek Pavlík 
predseda Verite ľského výboru 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: BENECOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kukučínova 476/6, 019 01 Ilava 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 261 772 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/10/2010 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/10/2010 
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného výťaţku zo všeobecnej podstaty 
Zverejnenie návrhu kone čného rozvrhu vý ťažku zo všeobecnej podstaty 
Celková suma speňaţenia zaradená do konečného rozvrhu výťaţku: 4224,61 €. 
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťaţku: 



3582,55 €. 
Poučenie správcu: 
V súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR zverejňujem v Obchodnom vestníku návrh konečného 
rozvrhu výťaţku všeobecnej podstaty 
úpadcu. 
Nezabezpečení veritelia majú moţnosť nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťaţku zo 
speňaţenia majetku zaradeného do 
všeobecnej podstaty, a to v kancelárii správcu na adrese: Piaristická 46, Trenčín, v 
úradných hodinách v lehote 20 dní 
od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku a zároveň v rovnakej lehote môţu 
poţiadať veriteľský výbor , aby proti 
návrhu konečného rozvrhu výťaţku uplatnili odôvodnené námietky. Nahliadnutie do 
návrhu konečného rozvrhu výťaţku v 
kancelárii správcu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na č. t. 032-6583076. 
JUDr. Matúš Košara, správca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OV č. 096/2013 – 15.5.2013  
Spisová zna čka:  29K/10/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
BENECOM, s.r.o. v konkurze so sídlom Kuku čínova 476/6, 019 01 Ilava, I ČO 44 
261 772, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie 
Piaristická 476/46, 911 01 Tren čín, zna čka správcu S1395, na návrh správcu 
uznesením č.k. 29K/10/2010-407 zo d ňa 22.04.2013 zrušil konkurz po splnení 
kone čného rozvrhu vý ťažku. 
 
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť d ňa 14.05.2013. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 15. 5. 2013 

Mgr. Natália Žiltová, vyšší súdny úradník 
 
OV č. 164/2013 – 20.8.2013  
 
Spisová zna čka:  29K/10/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpa dcu 
BENECOM, s.r.o. so sídlom Kuku čínová 476/6, 019 01 Ilava, I ČO 44 261 772, 
ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom ka ncelárie Piaristická 
276/46, 911 01 Tren čín, zna čka správcu S1395, o návrhu správcu na odvolanie 
z funkcie, takto 
 
ROZHODOL 
 
Správca JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Pia ristická 276/46, 911 01 
Tren čín, zna čka správcu S1395 sa  o d v o l á v a  z funkcie spr ávcu. 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 zák. č. 
7/2005 Z.z.). 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 20. 8. 2013 

JUDr. Michal Fiala, samosudca 

 


