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Obchodný vestník 98B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.05.2011 K005897 
sp. zn.: 28K/3/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadežda Benešová, nar. 14. 11. 
1968, bydliskom K Priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara, so sídlom 
kancelárie Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín, takto rozhodol 
I. JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín, sa o d v o l á v a z funkcie 
správcu. 
II. Ing. Katarína Roderová, so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, sa u s t a n o v u j e do 
funkcie správcu. 
III. Návrh správcu na odvolanie z funkcie doručený tunajšiemu súdu dňa 05. 05. 2011 sa z a m i e t a . 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 

Okresný súd Trenčín dňa 16. 5. 2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 100B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.05.2011 K006104 
sp. zn.: 28K/3/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadeždy Benešovej, 
nar. 14.11.1968, bydliskom: K Priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je JUDr. 
Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, Trenčín, o návrhu správcu na určenie 
paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto rozhodol 
I. Správcovi JUDr. Matúšovi Košarovi so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, Trenčín, sa                          
p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura. 
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto 
uznesenia zaplatila správcovi JUDr. Matúšovi Košarovi so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 
Trenčín, priznanú paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého 
navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 4/11. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 107B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.07.2011 K006444 
sp. zn.: 28K/3/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadežda Benešová, 
nar. 14.11.1968, bydliskom: K Priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je Ing. 
Katarína Roderová so sídlom kancelárie: I. Olbrachta 900/6, Trenčín, o návrhu na určenie paušálnej 
odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto rozhodol 
O p r a v u j e sa výrok uznesenia tunajšieho súdu, č.k. 28K/3/2011-92 zo dňa 23.05.2011, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2011 tak, že výrok má správne znieť: Správcovi JUDr. Matúšovi 
Košarovi, so sídlom kancelárie: Piaristická 276/46, Trenčín, sa priznáva paušálna odmena vo výške 
663,88 eura. 
O p r a v u j e sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu, č.k. 28K/3/2011-92 zo dňa 23.05.2011, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2011, tak, že namiesto posledných dvoch viet sa uvádza: 
Priznaná paušálna odmena bude pohľadávkou proti podstate a bude mať prednosť pred ostatnými 
pohľadávkami proti podstate. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu, č.k. 28K/3/2011-92 zo 
dňa 23.05.2011, 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 27. 5. 2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 



Obchodný vestník 109B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.06.2011 K006560 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania: 30. 05. 2011. 
Miesto konania: Piaristická 46, Trenčín. 
Začiatok zasadnutia: 10,30hod. Ukončenie zasadnutia: 11,00 hod. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Odsúhlasenie spôsobu hlasovania Zástupcu veriteľov 
3. Záver 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie Zástupcu veriteľov otvoril veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava. Skonštatoval, že 
veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s ust. § 38 ods. 2, § 107 ods. 2 ZKR. 
K bodu 2 – Odsúhlasenie spôsobu hlasovania 
K tomuto bodu správca predložil návrh, aby Zástupca veriteľov za uznesenia Zástupcu veriteľov 
hlasoval písomne - emailom, s tým že správca je povinný predkladať všetky žiadosti Zástupcovi 
veriteľov tiež písomne e- emailom. 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: Za: 1 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 1 
Zástupca veriteľov schvaľuje spôsob hlasovania v zmysle predloženého návrhu. 
K bodu 3 – Záver 
Zástupca veriteľov prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, zástupca veriteľov 
 
 
 
Obchodný vestník 223/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 22.11.2011 K012982 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania: 27.10.2011 
Miesto konania: v sídle správcu JUDr. Katarína Roderová, Trenčín 
Začiatok zasadnutia: 11,00 
Ukončenia zasadnutia: 11,30 
Prítomní: 
1. Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, v zastúpení Mgr. Eva Otepková na základe poverenia 
2. Všeobecná úverová banka, a.s., na základe poverenia Mgr. Denisa Rukovanská 
3. Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou 
4. Ing. Katarína Roderová, správca 
Program zasadnutia: 
1.Uznášaniaschopnosť 
2.Žiadosť o uloženie záväzného pokynu 
3.Záver 
K bodu 1 
Zasadnutia zástupcu veriteľov sa zúčastnili zástupca veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 
48, Bratislava; zabezpečený veriteľ Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Všeobecná úverová 
banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava a správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Katarína Roderová. 



Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných 
podľa § 38 ods. 3) ZKR. Zástupca veriteľov skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné, 
nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia. 
K bodu 2 
Ing. Katarína Roderová – správca úpadcu Nadežda Benešová v konkurze, bydlisko K Priehrade 
786/54, Bánovce nad Bebravou, nar. 14.11.1968 - predložila písomnú žiadosť o uloženie záväzného 
pokynu na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú a oddelenú podstatu zástupcovi veriteľov a 
zabezpečeným veriteľom k odsúhlaseniu. Úpadca Nadežda Benešová v konkurze, má v súpise 
majetku zahrnutý nehnuteľný majetok oddelenej podstaty vo výške 35 000 EUR a hnuteľné veci 
tvoriace všeobecnú podstatu vo výške 1810 EUR, ktorých presná špecifikácia bola zverejnená v 
Obchodnom vestníku OV 61B/2011 a OV 85B/2011. 
Stanoviská jednotlivých členov k udeleniu záväzného pokynu správcovi: 
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava - zástupca veriteľov - uložila správcovi 
konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú 
podstatu, za nasledovných podmienok: 
Hnuteľný majetok patriaci úpadcovi zapísaný do súpisu konkurznej podstaty speňažiť formou 
verejného ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm d) ZKR, pričom o ponukovom konaní bude 
správca informovať prostredníctvom oznamu zverejnenom v OV a to tak, aby k zverejneniu došlo 
najneskôr 20 dní pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk. Správca je povinný v oznámení 
nezameniteľne označiť predmet predaja, spôsob určenia kúpnej ceny, spôsob a miesto doručenia 
ponúk, lehotu na podanie ponúk, termín otvárania obálok, lehotu na vyhodnotenie ponúk a určenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny v prípade porušenia podmienok zo strany 
záujemcu. Správca na požiadanie záujemcom poskytne podrobnosti o predávanom majetku. 
Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz 28K/3/2011 – 
neotvárať!“. Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet 
predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu. Riadne doručená ponuka je záväzná až do 
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuky, ktoré nebudú 
doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred 
uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. 
Písomná ponuka musí obsahovať: 

Identifikačné údaje záujemcu (právnicka osoba – totožnosť preukazuje výpisom z OR alebo iného 
registra, fyzická osoba – podnikateľ – fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom 
preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum 
narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu OP) 

Označenie predmetu kúpy 

Peňažnú sumu ponúkanej kúpnej ceny 

Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy ponúkanej ceny vo výške určenej správcom z ceny 
stanovenej v súpise majetku, resp. určenej správcom v prospech účtu úpadcu 

Uvedenie čísla účtu, kam bude v prípade neúspechu jeho ponuky vrátená nimi zaplatená kúpna 
cena 

Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v sídle kancelárie 
správcu a o otváraní obálok správca spíše zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote do 
10 dní odo dňa otvárania obálok, vyhotoví o tom úradný záznam, ktorý následne predloží zástupcovi 
veriteľov k odsúhlaseniu. Víťazom ponukového konania sa stane účastník, spĺňajúci podmienky a 
ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú vyzvaní 
správcom na zvýšenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v správcom určenej 
lehote ponúkne vyššiu cenu. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky 
najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako 
úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo kúpnu cenu neuhradí včas podľa 
pokynu správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10% ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom 
všeobecnej podstaty úpadcu. V prípade, že sa v 1. kole ponukového konania nepodarí speňažiť 
majetok, prípadne časť majetku správca zorganizuje 2. kolo ponukového konania, v ktorom môže 
majetok predať záujemcom, ktorí ponúknu najvyššiu kúpnu cenu a súčasne splnia podmienky 
ponukového konania. Majetok, ktorý sa nepodarí speňažiť ani v 2. kole ponukového konania, môže 
správca po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov zo súpisu vylúčiť. 
 
Záväzný pokyn pre správcu pri speňažovaní nehnuteľného majetku za nasledovných 
podmienok: (byt č. 47, č, vchod 5, prízemie, spoluvlastnícky podiel 1/1, spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku 82/7808, súpisné číslo 



stavby 786, na pozemku s parcelným číslom 1451, nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Bánovce n/B, obec Bánovce n/B, okres Bánovce n/B, zapísané na LV č. 1515 vedenom Správou 
katastra Bánovce n/B. 
Nehnuteľný majetok bude speňažený podľa ustanovenia § 92 ods. 6 ZKR dražbou. Dražba bude 
realizovaná správcom konkurznej podstaty v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR. Oznámenie súvisiace s 
dražbou správca zverejní v Obchodnom vestníku. 
V I. kole realizovať za najnižšie podanie vo výške 100% súpisovej hodnoty speňažovaného majetku. 
Ak žiaden z účastníkov dražby neurobí ani najnižšie podanie, bude správca (licitátor) oprávnený znížiť 
najnižšie podanie maximálne o 25% sumy najnižšieho podania, teda posledné vyvolanie pri znižovaní 
bude najmenej 75% súpisovej hodnoty predávaného majetku. Možnosť zníženia najnižšieho podania 
nesmie byť uvedená v oznámení o dražbe. 
V II. kole (opakovaná dražba) realizovať najnižšie podanie vo výške 70 % súpisovej hodnoty 
speňažovaného majetku. Ak žiaden z účastníkov dražby neurobí ani najnižšie podanie, bude správca 
(licitátor) oprávnený znížiť najnižšie podanie tak, aby posledné vyvolanie pri znižovaní bolo najmenej 
55% súpisovej hodnoty predávaného majetku. Možnosť zníženia najnižšieho podania nesmie byť 
uvedená v oznámení o dražbe. 
V III. kole (opakovaná dražba) realizovať najnižšie podanie vo výške 50% súpisovej hodnoty 
speňažovaného majetku.  
Suma minimálneho prihodenia - 150 EUR. 
Dražobná zábezpeka – 10% zo sumy vyhláseného najnižšieho podania. 
Povinnosť vydražiteľa doplatiť zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením do 15 dní od skončenia 
dražby. 
Priebeh dražby bude osvedčený notárskou zápisnicou. 
V prípade, ak aj opakovaná dražba bude neúspešná, zástupca veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s. 
vydá nový záväzný pokyn na požiadanie správkyne. 
 
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava – zabezpečený veriteľ 
Nehnuteľný majetok bude speňažený podľa ustanovenia § 92 ods. 6 ZKR dražbou. Dražba bude 
realizovaná správcom konkurznej podstaty v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR. Oznámenie súvisiace s 
dražbou správca zverejní v Obchodnom vestníku. 
V I. kole realizovať za najnižšie podanie vo výške 100% súpisovej hodnoty speňažovaného majetku. 
Ak žiaden z účastníkov dražby neurobí ani najnižšie podanie, bude správca (licitátor) oprávnený znížiť 
najnižšie podanie maximálne o 25% sumy najnižšieho podania, teda posledné vyvolanie pri znižovaní 
bude najmenej 75% súpisovej hodnoty predávaného majetku. Možnosť zníženia najnižšieho podania 
nesmie byť uvedená v oznámení o dražbe. 
V II. kole (opakovaná dražba) realizovať najnižšie podanie vo výške 70 % súpisovej hodnoty 
speňažovaného majetku. Ak žiaden z účastníkov dražby neurobí ani najnižšie podanie, bude správca 
(licitátor) oprávnený znížiť najnižšie podanie tak, aby posledné vyvolanie pri znižovaní bolo najmenej 
55% súpisovej hodnoty predávaného majetku. Možnosť zníženia najnižšieho podania nesmie byť 
uvedená v oznámení o dražbe. 
V III. kole (opakovaná dražba) realizovať najnižšie podanie vo výške 50% súpisovej hodnoty 
speňažovaného majetku. 
Suma minimálneho prihodenia - 150 €. 
Dražobná zábezpeka – 10% zo sumy vyhláseného najnižšieho podania. 
Povinnosť vydražiteľa doplatiť zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením do 15 dní od skončenia 
dražby. 
Priebeh dražby bude osvedčený notárskou zápisnicou. 
V prípade, ak aj opakovaná dražba bude neúspešná, príslušný orgán vydá nový záväzný pokyn na 
požiadanie správkyne. 
 
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou – zabezpečený veriteľ 
Nehnuteľný majetok bude speňažený podľa ustanovenia § 92 ods. 6 ZKR dražbou. Dražba bude 
realizovaná správcom konkurznej podstaty v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR. Oznámenie súvisiace s 
dražbou správca zverejní v Obchodnom vestníku. 
V I. kole realizovať za najnižšie podanie vo výške 100% súpisovej hodnoty speňažovaného majetku. 
Ak žiaden z účastníkov dražby neurobí ani najnižšie podanie, bude správca (licitátor) oprávnený znížiť 
najnižšie podanie maximálne o 25% sumy najnižšieho podania, teda posledné vyvolanie pri znižovaní 
bude najmenej 75% súpisovej hodnoty predávaného majetku. Možnosť zníženia najnižšieho podania 
nesmie byť uvedená v oznámení o dražbe. 



V II. kole (opakovaná dražba) realizovať najnižšie podanie vo výške 70 % súpisovej hodnoty 
speňažovaného majetku. Ak žiaden z účastníkov dražby neurobí ani najnižšie podanie, bude správca 
(licitátor) oprávnený znížiť 
najnižšie podanie tak, aby posledné vyvolanie pri znižovaní bolo najmenej 55% súpisovej hodnoty 
predávaného majetku. Možnosť zníženia najnižšieho podania nesmie byť uvedená v oznámení o 
dražbe. 
V III. kole (opakovaná dražba) realizovať najnižšie podanie vo výške 50% súpisovej hodnoty 
speňažovaného majetku. 
Suma minimálneho prihodenia - 150 €. 
Dražobná zábezpeka – 10% zo sumy vyhláseného najnižšieho podania. 
Povinnosť vydražiteľa doplatiť zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením do 15 dní od skončenia 
dražby. 
Priebeh dražby bude osvedčený notárskou zápisnicou. 
V prípade, ak aj opakovaná dražba bude neúspešná, príslušný orgán vydá nový záväzný pokyn na 
požiadanie správkyne. 
 
Dávam hlasovať o uložení záväzného pokynu 
Bolo uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania : 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č.1 
Zástupca veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s. ukladá správcovi záväzný pokyn, aby hnuteľný 
majetok patriaci úpadcovi zapísaný do všeobecnej podstaty speňažil formou verejného ponukového 
konania podľa § 92 ods. 1 písm d) ZKR, pričom o ponukovom konaní bude správca informovať 
prostredníctvom oznamu zverejnenom v OV v zmysle vyššie uvedených podmienok a nehnuteľný 
majetok tvoriaci oddelenú podstatu bude speňažený podľa ustanovenia § 92 ods. 6 ZKR dražbou. 
Dražba bude realizovaná správcom konkurznej podstaty v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR. 
Oznámenie súvisiace s dražbou správca zverejní v Obchodnom vestníku za podmienok vyššie 
uvedených podmienok. 
Zabezpečení veritelia Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou a Všeobecná úverová banka, 
a.s. ukladajú správcovi záväzný pokyn, aby nehnuteľný majetok zapísaný do oddelenej podstaty 
bol speňažený podľa ustanovenia § 92 ods. 6 ZKR dražbou. Dražba bude realizovaná správcom 
konkurznej podstaty v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR. Oznámenie súvisiace s dražbou správca 
zverejní v Obchodnom vestníku za podmienok vyššie uvedených podmienok. 
K bodu 4 - Záver 
Zástupca veriteľov zasadnutie ukončil. 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, zástupca veriteľov 
 
 
 
Obchodný vestník 224/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.11.2011 K013074 
Spisová značka: 28K/3/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadeždy Benešovej, 
nar. 14.11.1968, bydliskom K Priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je JUDr. 
Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, Trenčín, o návrhu obchodnej spoločnosti 
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do 
konkurzného konania takto rozhodol 
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného 
veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO 30 807 484, vedených 
v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7S-1 až 7S -8. Zverejnením oznamu o nadobudnutí 
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi 
postavenie účastníka tohto konania. 
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 16.11.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudca 

 
 
Obchodný vestník 241/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.12.2011 K014215 
Spisová značka: 28K/3/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadeždy Benešovej, 
nar. 14.11.1968, bydliskom K Priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou, uznesením č.k. 28K/3/2011-
135 zo dňa 16.11.2011 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom 
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 do konkurzného konania ako novému veriteľovi 
zistených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 
Bratislava, IČO 30 807 484, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7S-1 až 7S-8. 
Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne 
pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania.  
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2011. 
Okresný súd Trenčín dňa 12.12.2011 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
 
Obchodný vestník 242/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2011 K014240 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Nadežda Benešová, nar. 14.11.1968,                                   
K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou oznamuje, že je možné nahliadať do 
správcovského spisu v kancelárii správcu na Piaristická 44, 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 prostredníctvom e-mailu na adrese: 
roderova@onlinespravca.sk 
V Trenčíne 15. 12. 2011 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 47/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.03.2012 K003011 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 3 / 2012 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty dlžníka 
Nadežda Benešová v konkurze, K priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou, nar.: 14.11.1968 
/ďalej ako „navrhovateľ dražby”/ 
JUDr. Danica Birošová so sídlom : Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO : 318 73 260 
/ďalej ako “dražobník“/ 
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov primerane 
s použitím zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a 
notárskej činnosti v znení neskorších predpisov 
Termín konania dražby 10.04.2012 o 09:00 hod. 
Miesto konania dražby: IURIS House, Piaristická 44, 911 01 Trenčín 

Opakovanie dražby: prvé kolo 
Predmet dražby: 
LV č. 1515, Katastrálny úrad Trenčín Správa katastra Bánovce nad Bebravou Katastrálne územie 
Bánovce nad Bebravou Okres Bánovce nad Bebravou Obec Bánovce nad Bebravou 
Byty a nebytové priestory 
Byt č. 47, Vchod č. 5, poschodie: prízemie, Spoluvlastnícky podiel 1/1, Spoluvlastnícky podiel na  
82/7808, stavba súp. č. 786 stojaca na pozemku na parc. č. 1451 , ktorý nie je predmetom dražby 
adresa K priehrade 786, Bánovce nad Bebravou 
Obhliadka predmetu dražby: 
Prvý termín obhliadky 29.03.2012 od 14:30 do 16:00 hod 
Druhý termín ohliadky 05.04.2012 od 14:30 do 16:00 hod. 
Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby: 
Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov 
obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred 
začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá 
sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov 
obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. 
Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 15 minút pred 
termínom obhliadky, pred hlavným vchodom do bytového domu. Kontaktná osoba Stanislav Biroš, tel. 
č.032 651 38 11. Účasť na obhliadke je potrebné telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu 
obhliadky do 15:30 hod. 
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: 
Byt sa nachádza v panelovom obytnom dome postavenom v roku 1969 na úrovni bežného štandardu 
doby svojho vzniku. Situovanie domu je v časti mesta na severovýchod od centra, v lokalite so 
sústredenou bytovou výstavbou s dobre vybudovanou vybavenosťou, lokalita s priemerom až dobrou 
predajnosťou v závislosti na polohe v rámci sídliska i mesta. Dom má v spoločných priestoroch vstup, 
schodisko, výťah, pivnice a spoločné priestory a technické priestory. Byt tvoria nasledovné miestnosti 
– predsieň, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa a tri obytné miestnosti, príslušenstvom je pivnica v 
medziposchodí. Vybavenie bytu – kompletné – ústredné vykurovanie, TUV, kúpeľňa a WC, byt je 
zaradený do I. kategórie. Byt je čiastočne rekonštruovaný pred niekoľkými rokmi, bytové jadro 
murované, okná pôvodné zdvojené s vnútornými hliníkovými žalúziami, dvere hladké plné alebo 
presklené podľa účelu miestnosti. Podlahy v obytných miestnostiach pôvodné vlysy, v chodbe a 
kuchyni PVC, v kúpeľni a WC keramická dlažba a obklady po výmene, vykurovanie ústredné s 
plechovými radiátormi, prvky zariadenia bytu čiastočne nové, omietky vápenné hladké, nové 
keramické obklady v bežnom rozsahu kuchyni, nová linka, nový nerezový sporák i drez, digestor a 
páková batéria,prvky vybavenia bytu sú opotrebované úmerne veku i nedávnej výmene, celkovo byt v 
dobrom stave vďaka čiastočnej rekonštrukcii i údržbe. Prvky spoločných častí a zariadení domu v 
bežnom štandarde vyhotoveniacelkovo údržba domu dobrá, niektoré časti domu po rekonštrukcii. 
Bytový dom je celkovo udržiavaný v dobrom stave, štandardná životnosť 80 rokov. 
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby: 
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníkov bytov v dome, vzniknutému zo zákona 
dľa ust. §23 ods.5 Zák. NR SR č. 182/1993 Zb. spočívajúce v práve užívať nehnuteľnosť parc. č. 1451 
-215/96 
- pod V 634/08 zriadené záložné právo na nehn. byt č. 47 na prízemí, vchod č. 5 bytového domu s. č. 
786 na parc.č . 1451 v podiele 1/1, so spoluvlastíckym podielom 82/7808 na spoločných častiach a 
zariadeniach bytového domu, ktoré zabezpečujú pohľadávku záložného veriteľa Všeobecná úverová 
banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO : 31320155 – 704/08 
- pod V 1539/10 vzniká vecné bremeno – právo doživotného bezplatného užívania nehnuteľnosti bytu 
č. 47 na prízemí, vchod č. 5, byt. domu s. č. 786 na parc. CKN č. 1451 so spoluvlastníckym podielom 
82/7808 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v prospech Lenka Benešová, r. 
Benešová, nar. 16.10.1990, trvale bytom K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou—1611/10 
- zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15, zák. č. 
182/1993 Z.z. pre nehn. byt č. 47 na prízemí, vchod č. 5 byt. domu s. č. 786 na p. CKN č. 1451 dľa Z 
93/2011.-273/11 



Znalecký posudok: Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena 
odhadu 8/2012 Ing. Juraj Šinka 8.2.2012 25.600,- EUR 
Najnižšie podanie a minimálne prihodenie: 
Najnižšie podanie 35.000,- EUR 
Minimálne prihodenie 150,- EUR 
Dražobná zábezpeka 
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom 
vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk 
Výška dražobnej zábezpeky: 3.500,- EUR 
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: vkladom na účet, alebo v hotovosti  
Číslo účtu a numerický kód banky: 0270041507/0900 
VS: 3/2012 
poznámka: meno a priezvisko zložiteľa 
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby 
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: výpis z účtu/potvrdený doklad o vklade na účet, 
príjmový pokladničný doklad 
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: hotovosť/prevodom na účet účastníka dražby ním určený 
Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky iným spôsobom: Nie 
Poznámka nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou 
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením 
V zmysle § 26 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka 
započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je 
vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti priamo v mieste konania dražby alebo do 15 dní 
od skončenia dražby v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi 
Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu 
dosiahnutú vydražením podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a 
na účet uvedený v časti dražobná zábezpeka. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na 
vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby o čom sa spíše zápisnica o odovzdaní predmetu dražby, 
odovzdanie predmetu dražby je viazané na uhradenie ceny dosiahnutej vydražením a preukázanie sa 
potvrdením o úhrade. Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať 
najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
Notár osvedčujúci priebeh dražby: 
Meno a priezvisko: Mgr.Zuzana Karasová 
Sídlo notára: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Poučenie 
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, 
že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo 
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti 
dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej 
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde 
takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, 
predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, 
účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu 
oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, 
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať 
najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, 
ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa 
s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR. 
V Trenčíne, 27.2.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty 
JUDr. Danica Birošová, dražobník 
 
 
 
 



Obchodný vestník 117/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.06.2012 K007840 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 5 / 2012 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty dlžníka Nadežda Benešová v konkurze, K 
priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou nar.: 14.11.1968 
/ďalej ako „navrhovateľ dražby”/ 
JUDr. Danica Birošová, so sídlom : Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO : 318 73 260 
/ďalej ako “dražobník“/ 
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
v znení neskorších predpisov primerane s použitím zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov 
Termín konania dražby 26.06.2012 o 09:00 hod. 
Miesto konania dražby: IURIS House, Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Opakovanie dražby: druhé kolo 
Predmet dražby: 
LV č. 1515, Katastrálny úrad Trenčín Správa katastra Bánovce nad Bebravou Katastrálne územie 
Bánovce nad Bebravou Okres Bánovce nad Bebravou Obec Bánovce nad Bebravou 
Byty a nebytové priestory 
Byt č. 47, Vchod č. 5, poschodie: prízemie, Spoluvlastnícky podiel 1/1, Spoluvlastnícky podiel na  
82/7808, stavba súp. č. 786 stojaca na pozemku na parc. č. 1451 , ktorý nie je predmetom dražby 
adresa K priehrade 786, Bánovce nad Bebravou 
Obhliadka predmetu dražby: 
Prvý termín obhliadky 15.06.2012 od 14:30 do 16:00 hod 
Druhý termín ohliadky 22.06.2012 od 14:30 do 16:00 hod. 
Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby: 
Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov 
obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred 
začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá 
sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov 
obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. 
Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 15 minút pred 
termínom obhliadky, pred hlavným vchodom do bytového domu. Kontaktná osoba Stanislav Biroš, tel. 
č. 032 651 38 11. Účasť na obhliadke je potrebné telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu 
obhliadky do 15:30 hod. 
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: 
Byt sa nachádza v panelovom obytnom dome postavenom v roku 1969 na úrovni bežného štandardu 
doby svojho vzniku. Situovanie domu je v časti mesta na severovýchod od centra, v lokalite so 
sústredenou bytovou výstavbou s dobre vybudovanou vybavenosťou, lokalita s priemerom až dobrou 
predajnosťou v závislosti na polohe v rámci sídliska i mesta. Dom má v spoločných priestoroch vstup, 
schodisko, výťah, pivnice a spoločné priestory a technické priestory. Byt tvoria nasledovné miestnosti 
– predsieň, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa a tri obytné miestnosti, príslušenstvom je pivnica v 
medziposchodí. Vybavenie bytu – kompletné – ústredné vykurovanie, TUV, kúpeľňa a WC, byt je 
zaradený do I. kategórie. Byt je čiastočne rekonštruovaný pred niekoľkými rokmi, bytové jadro 
murované, okná pôvodné zdvojené s vnútornými hliníkovými žalúziami, dvere hladké plné alebo 
presklené podľa účelu miestnosti. Podlahy v obytných miestnostiach pôvodné vlysy, v chodbe a 
kuchyni PVC, v kúpeľni a WC keramická dlažba a obklady po výmene, vykurovanie ústredné s 
plechovými radiátormi, prvky zariadenia bytu čiastočne nové, omietky vápenné hladké, nové 
keramické obklady v bežnom rozsahu kuchyni, nová linka, nový nerezový sporák i drez, digestor a 
páková batéria, prvky vybavenia bytu sú opotrebované úmerne veku i nedávnej výmene, celkovo byt v 
dobrom stave vďaka čiastočnej rekonštrukcii i údržbe. Prvky spoločných častí a zariadení domu v 
bežnom štandarde vyhotovenia celkovo údržba domu dobrá, niektoré časti domu po rekonštrukcii. 
Bytový dom je celkovo udržiavaný v dobrom stave, štandardná životnosť 80 rokov. 
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby: 



Právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníkov bytov v dome, vzniknutému zo zákona 
dľa ust. §23 ods.5 Zák. NR SR č. 182/1993 Zb. spočívajúce v práve užívať nehnuteľnosť parc.č. 1451 
-215/96 
- pod V 634/08 zriadené záložné právo na nehn. byt č. 47 na prízemí, vchod č. 5 bytového domu s. č. 
786 na parc. č. 1451 v podiele 1/1, so spoluvlastíckym podielom 82/7808 na spoločných častiach a 
zariadeniach bytového domu, ktoré zabezpečujú pohľadávku záložného veriteľa Všeobecná úverová 
banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO : 31320155 – 704/08 
- pod V 1539/10 vzniká vecné bremeno – právo doživotného bezplatného užívania nehnuteľnosti bytu 
č. 47 na prízemí, vchod č. 5, byt. Domu s. č. 786 na parc. CKN č. 1451 so spoluvlastníckym podielom 
82/7808 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v prospech Lenka Benešová,                   
r. Benešová, nar. 16.10.1990, trvale bytom K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou—
1611/10 
- zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15, zák. č. 
182/1993 Z.z. pre nehn. byt č. 47 na prízemí, vchod č. 5 byt. domu s.č. 786 na p. CKN č. 1451 dľa Z 
93/2011.-273/11 
Znalecký posudok: 
Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu 8/2012 Ing. 
Juraj Šinka 8.2.2012 25.600,- EUR 
Najnižšie podanie a minimálne prihodenie: 
Najnižšie podanie 24.500,- EUR 
Minimálne prihodenie 150,- EUR 
Dražobná zábezpeka 
Výška dražobnej zábezpeky: 3.500,- EUR 
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: vkladom na účet, alebo v hotovosti 
Číslo účtu a numerický kód banky: 0270041507/0900 
VS: 5/2012 
poznámka: meno a priezvisko zložiteľa 
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby 
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: výpis z účtu/potvrdený doklad o vklade na účet, 
príjmový pokladničný doklad Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: hotovosť/prevodom na účet 
účastníka dražby ním určený Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky iným spôsobom: Nie 
Poznámka nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou 
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením 
V zmysle § 26 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka 
započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je 
vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti priamo v mieste konania dražby alebo do 15 dní 
od skončenia dražby v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi. Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti 
prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu dosiahnutú vydražením podľa podmienok 
uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet uvedený v časti dražobná 
zábezpeka uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet uvedený v časti 
dražobná zábezpeka. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním 
predmetu dražby o čom sa spíše zápisnica o odovzdaní predmetu dražby, odovzdanie predmetu 
dražby je viazané na uhradenie ceny dosiahnutej vydražením a preukázanie sa potvrdením o úhrade. 
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku 
dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
Notár osvedčujúci priebeh dražby: Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Karasová 
Sídlo notára: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Poučenie 
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, 
že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo 
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti 
dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej 
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde 
takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, 
predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, 
účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu 
oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým 



istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, 
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať 
najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, 
ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa 
s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR. 
V Trenčíne, 06.06.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty 
 
 
Obchodný vestník 131/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.07.2012 K008784 
Spisová značka: 28K/3/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadeždy Benešovej, 
nar. 14.11.1968, bydliskom K Priehrade 768/5, Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je JUDr. 
Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, Trenčín, o návrhu o návrhu obchodnej 
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005 na 
potvrdenie nadobudnutia pohľadávky takto 
rozhodol 
Obchodná spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 
005 sa v y z ý v a, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom 
vestníku odstránila neúplnosť návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, ktorý bol doručený 
tunajšiemu súdu dňa 29.06.2012 k sp. zn. 28K/3/2011 nasledovne: 
- je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení daňových pohľadávok          
č. 1/2011 zo dňa 10.10.2011 uzavretú medzi postupcom Daňové riaditeľstvo SR so sídlom Nová ul. č. 
13, Banská Bystrica, IČO 00 634 816 a postupníkom Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom 
Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné (§ 202 ods. 3 písm. l/ O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 3.7.2012 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 136/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.07.2012 K009100 
Spisová značka: 28K/3/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadeždy Benešovej, 
nar. 14.11.1968, bydliskom K Priehrade 768/5, Bánovce nad Bebravou, uznaný za malý, ktorého 
správcom je Ing. Katarína Roderová sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín, o návrhu obchodnej 
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. na potvrdenie prevodu pohľadávky takto 
rozhodol 
O p r a v u j e sa záhlavie uznesenia tunajšieho súdu č.k. 28K/3/2011-196 zo dňa 03.07.2012, ktoré 
bolo zverejnené v obchodnom vestníku dňa 10.07.2012 tak, že ako správca úpadcu má byť správne 
uvedená Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín. 
V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 28K/3/2011-196 zo dňa 03.07.2012 nezmenené. 
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. 
Poučenie: 
Okresný súd Trenčín dňa 11.7.2012 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 

Obchodný vestník 154/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.08.2012 K010197 
Spisová značka: 28K/3/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadeždy Benešovej, 
nar. 14.11.1968, bydliskom K Priehrade 768/5, Bánovce nad Bebravou, ktorého správcom je Ing. 
Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín, o návrhu obchodnej spoločnosti 
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005 na potvrdenie 
nadobudnutia pohľadávky takto rozhodol 



P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok 4S-1 až 
4S-6, z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava, 
IČO 00 634 816 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 914 99 Bratislava, 
IČO 35 776 005. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom 
vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania. 
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 6.8.2012 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 166/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.08.2012 K010987 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 8 / 2012 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty dlžníka Nadežda Benešová v konkurze, K 
priehrade 786/5, Bánovce nad Bebravou nar.: 14.11.1968 
/ďalej ako „navrhovateľ dražby”/ 
JUDr. Danica Birošová, so sídlom : Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO : 318 73 260 
/ďalej ako “dražobník“/ 
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
v znení neskorších predpisov primerane s použitím zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov 
Termín konania dražby 04.09.2012 o 10:00 hod. 
Miesto konania dražby: IURIS House, Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Opakovanie dražby: tretie kolo 
Predmet dražby: 
LV č. 1515, Katastrálny úrad Trenčín Správa katastra Bánovce nad Bebravou Katastrálne územie 
Bánovce nad Bebravou Okres Bánovce nad Bebravou Obec Bánovce nad Bebravou 
Byty a nebytové priestory 
Byt č. 47, Vchod č. 5, poschodie: prízemie, Spoluvlastnícky podiel 1/1, Spoluvlastnícky podiel na  
82/7808, stavba súp. č. 786 stojaca na pozemku na parc. č. 1451 , ktorý nie je predmetom dražby 
adresa K priehrade 786, Bánovce nad Bebravou 
Obhliadka predmetu dražby: 
Prvý termín obhliadky 27.08.2012 od 14:30 do 16:00 hod 
Druhý termín ohliadky 03.09.2012 od 14:30 do 16:00 hod 
Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby: 
Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu účastníkov 
obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred 
začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá 
sa chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom účastníkov 
obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. 
Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 15 minút pred 
termínom obhliadky, pred hlavným vchodom do bytového domu. Kontaktná osoba Stanislav Biroš, tel. 
č. 032 651 38 11. Účasť na obhliadke je potrebné telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu 
obhliadky do 15:30 hod. 
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: 



Byt sa nachádza v panelovom obytnom dome postavenom v roku 1969 na úrovni bežného štandardu 
doby svojho vzniku. Situovanie domu je v časti mesta na severovýchod od centra, v lokalite so 
sústredenou bytovou výstavbou s dobre vybudovanou vybavenosťou, lokalita s priemerom až dobrou 
predajnosťou v závislosti na polohe v rámci sídliska i mesta. Dom má v spoločných priestoroch vstup, 
schodisko, výťah, pivnice a spoločné priestory a technické priestory. Byt tvoria nasledovné miestnosti 
– predsieň, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa a tri obytné miestnosti, príslušenstvom je pivnica v 
medziposchodí. Vybavenie bytu – kompletné – ústredné vykurovanie, TUV, kúpeľňa a WC, byt je 
zaradený do I. kategórie. Byt je čiastočne rekonštruovaný pred niekoľkými rokmi, bytové jadro 
murované, okná pôvodné zdvojené s vnútornými hliníkovými žalúziami, dvere hladké plné alebo 
presklené podľa účelu miestnosti. Podlahy v obytných miestnostiach pôvodné vlysy, v chodbe a 
kuchyni PVC, v kúpeľni a WC keramická dlažba a obklady po výmene, vykurovanie ústredné s 
plechovými radiátormi, prvky 
zariadenia bytu čiastočne nové, omietky vápenné hladké, nové keramické obklady v bežnom rozsahu 
kuchyni, nová linka, nový nerezový sporák i drez, digestor a páková batéria, prvky vybavenia bytu sú 
opotrebované úmerne veku i nedávnej výmene, celkovo byt v dobrom stave vďaka čiastočnej 
rekonštrukcii i údržbe. Prvky spoločných častí a zariadení domu v bežnom štandarde vyhotovenia 
celkovo údržba domu dobrá, niektoré časti domu po rekonštrukcii. Bytový dom je celkovo udržiavaný v 
dobrom stave, štandardná životnosť 80 rokov. 
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby: 
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníkov bytov v dome, vzniknutému zo zákona 
dľa ust. §23 ods.5 Zák. NR SR č. 182/1993 Zb. spočívajúce v práve užívať nehnuteľnosť parc.č. 1451 
-215/96 - pod V 634/08 zriadené zálžné právo na nehn. byt č. 47 na prízemí, vchod č. 5 bytového 
domu s.č. 786 na parc.č. 1451 v podiele 1/1, so spoluvlastíckym podielom 82/7808 na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu, ktoré zabezpečujú pohľadávku záložného veriteľa 
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO : 31320155 – 704/08 
- pod V 1539/10 vzniká vecné bremeno – právo doživotného bezplatného užívania nehnuteľnosti 
bytuč. 47 na prízemí, vchod č. 5, byt.domu s.č. 786 na parc. CKN č. 1451 so spoluvlastníckym 
podielom 82/7808 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v prospech Lenka 
Benešová, r. Benešová, nar. 16.10.1990, trvale bytom K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad 
Bebravou—1611/10 
- zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15, zák.č. 
182/1993 Z.z. pre nehn. byt č. 47 na prízemí, vchod č. 5 byt. domu s.č. 786 na p. CKN č. 1451 dľa Z 
93/2011.-273/11 
Znalecký posudok: 
Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena odhadu 8/2012 Ing. 
Juraj Šinka 8.2.2012 25.600,- EUR 
Najnižšie podanie a minimálne prihodenie: 
Najnižšie podanie 12.800,- EUR 
Minimálne prihodenie 150,- EUR 
Dražobná zábezpeka 
Výška dražobnej zábezpeky: 3.500,- EUR 
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: vkladom na účet, alebo v hotovosti 
Číslo účtu a numerický kód banky: 0270041507/0900 
VS: 8/2012 
poznámka: meno a priezvisko zložiteľa 
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby 
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: výpis z účtu/potvrdený doklad o vklade na účet, 
príjmový pokladničný doklad 
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: hotovosť/prevodom na účet účastníka dražby ním určený 
Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky iným spôsobom: Nie 
Poznámka nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou 
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením 
V zmysle § 26 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka 
započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je 
vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti priamo v mieste konania dražby alebo do 15 dní 
od skončenia dražby v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi 
Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu 
dosiahnutú vydražením podľa podmienok Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na 
vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu dosiahnutú vydražením podľa podmienok uvedených v 



časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet uvedený v časti dražobná zábezpeka. Užívacie 
právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby o čom sa spíše 
zápisnica o odovzdaní predmetu dražby, odovzdanie predmetu dražby je viazané na uhradenie ceny 
dosiahnutej vydražením a preukázanie sa potvrdením o úhrade. Všetky osoby, ktoré majú k predmetu 
dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na dražbe ako 
dražitelia. 
Notár osvedčujúci priebeh dražby: 
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Karasová 
Sídlo notára: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Poučenie 
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, 
že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo 
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti 
dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má 
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej 
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde 
takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, 
predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, 
účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu 
oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým 
istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, 
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať 
najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, 
ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa 
s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR. 
V Trenčíne, 22.08.2012 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty 
 
 
Obchodný vestník 170/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.09.2012 K011332 
Spisová značka: 28K/3/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nadeždy Benešovej, 
nar. 14.11.1968, bydliskom K Priehrade 768/5, Bánovce nad Bebravou, uznesením č.k. 28K/3/2011-
231 zo dňa 06.08.2012 potvrdil prevod pohľadávok, ktoré sú vedené v konečnom zozname 
pohľadávok pod č. 4S-1 až 4S-6, z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom 
Vazovova 2, 815 11 Bratislava, IČO 00 634 816 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom 
Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto 
uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka 
tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2012. 
Okresný súd Trenčín dňa 28.8.2012 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 193/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.10.2012 K012854 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 16 : peňažná 
hotovosť vo výške 1478,29 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 03/2011 – 08/2012. Deň zápisu 28.09.2012 
 



Obchodný vestník 200/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.10.2012 K013373 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 17 : peňažná 
hotovosť vo výške 103,97 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ.Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 09/2012. Deň zápisu 11.10.2012 
 
 
Obchodný vestník 232/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.11.2012 K015777 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 18 : peňažná 
hotovosť vo výške 80,59 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 10/2012. Deň zápisu 27.11.2012 
 
 
Obchodný vestník 7/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.01.2013 K000369 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 19 : peňažná 
hotovosť vo výške 78,60 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 11/2012. Deň zápisu 07.01.2013 
 
 
Obchodný vestník 25/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.02.2013 K001876 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 20 : peňažná 
hotovosť vo výške 81,82 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 12/2012. Deň zápisu 31.01.2013 
 
 



Obchodný vestník 83/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.04.2013 K007594 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania 
Ing. Katarína Roderová, správca so sídlom v Trenčíne, Piaristická 44, správca úpadcu Nadežda 
Benešová v konkurze, dátum narodenia 14.11.1968, bytom K Priehrade 786/5, 975 01 Bánovce nad 
Bebravou, č. k.: 28K/3/2011, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR vyhlasuje I. kolo 
verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu a to 
hnuteľný majetok. Súpis majetku úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 61/2011 zo dňa 
29.03.2011. 
Jedná sa o nasledovný hnuteľný majetok: 
Hnuteľná vec č.1 – komoda č.1, opotrebovaná, súpisová hodnota - 50,- € 
Hnuteľná vec č.2 – kožené kreslo, opotrebované, súpisová hodnota - 50,- € 
Hnuteľná vec č.3 – sedacia súprava, opotrebovaná, súpisová hodnota – 400,- € 
Hnuteľná vec č.5 - písací stolík, opotrebovaný, súpisová hodnota – 50,- € 
Hnuteľná vec č.6 – konferenčný stolík, opotrebovaný, súpisová hodnota – 50,- € 
Hnuteľná vec č.7 – komoda pod TV, opotrebovaná, súpisová hodnota – 60,- € 
Hnuteľná vec č.8 – komoda č.2, opotrebovaná, súpisová hodnota - 100,- € 
Hnuteľná vec č.10 – stoličky – 2 ks, opotrebované, súpisová hodnota 40,- € 
Hnuteľná vec č.11 – mikrovlnná rúra, opotrebovaná, súpisová hodnota 10,- € 
Hnuteľná vec č.12 – kuchynská linka, opotrebovaná, súpisová hodnota 300,- € 
Hnuteľná vec č.14 – písací stolík č.2, opotrebovaný, súpisová hodnota 100,- € 
Hnuteľná vec č.15 – detský nábytok, opotrebovaný, súpisová hodnota 100,- € 
Všeobecné platné podmienky: 
1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre I. kolo ponukového konania je za najvyššiu ponúknutú 
cenu, minimálne za cenu uvedenú v súpise majetku. 
2. Ponuky záujemcov musia byť doručené v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz 
28K/3/2011 – neotvárať!“, pričom každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na 
rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu. Riadne doručená ponuka je 
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. 
3. Ponuky záujemcov o Majetok musia byť doručené na adresu Ing. Katarína Roderová, Piaristická 
44, 911 01 Trenčín , správca úpadcu Nadežda Benešová v konkurze, dátum narodenia 
14.11.1968, bytom K Priehrade 786/5, 975 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr do 20 dní odo 
dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Súťažné 
ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných ponúk. 
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené a 
správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. 
4. Písomná ponuka musí obsahovať: 
- označenie predmetu kúpy, 
- peňažnú sumu ponúkanej kúpnej ceny, 
- identifikačné údaje záujemcu : 
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, 
fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim 
podnikateľskú činnosť, 
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP, 
- doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu 
úpadcu č. ú. 4013250146/7500, 
- uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzatvorením Kúpnej zmluvy do 7 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o vyhodnotení verejného ponukového konania 
- ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
5. Správca na požiadanie záujemcov poskytne podrobnosti o predávanom majetku na telefónom čísle 
032/6513814 a na e-mailovej adrese roderova@onlinespravca.sk . 
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6. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v sídle 
kancelárie správcu a o otváraní obálok spíše správca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca 
v lehote 10 dní odo dňa otvárania obálok, vyhotoví o tom úradný záznam, ktorý následne predloží 
zástupcovi veriteľov k odsúhlaseniu. 
7. Úspešným záujemcom ponukového konania sa stane účastník, spĺňajúci podmienky a ktorý 
súčasne ponúkne najvyššiu cenu. V prípade zhody ponúk viacerých záujemcov, budú záujemcovia 
vyzvaný správcom na zvýšenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v správcom 
určenej lehote ponúkne vyššiu cenu a splní hore uvedené podmienky verejného ponukového konania. 
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy v prospech účtu úpadcu najneskôr do 7 dní 
odo dňa vyhodnotenia ponúk. 
9. Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu v lehote do 7 dní odo dňa 
doručenia oznámenia o vyhodnotení verejného ponukového konania. V prípade, ak úspešný 
záujemca neuzatvorí v určenej lehote kúpnu zmluvu, alebo kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu 
správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10 % ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej 
podstaty. 
Ing. Katarína Roderová – správca 
 
 
 
Obchodný vestník 47/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.03.2013 K003707 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 21 : peňažná 
hotovosť vo výške 84,28 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 01/2013. Deň zápisu 31.01.2013. 
 
 
 
Obchodný vestník 57/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 21.03.2013 K004831 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 22 : peňažná 
hotovosť vo výške 88,85 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 02/2013. 
Deň zápisu 18.03.2013. 
 
 
Obchodný vestník 73/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.04.2013 K006544 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 



Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 23 : iná 
majetková hodnota vo výške 97,94 EUR predstavujúca výšku poistného plnenie z poistnej zmluvy 
úpadcu č.0351360482 uzavretej v Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.. Deň zápisu 08.04.2013. 
 
 
Obchodný vestník 73/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.04.2013 K006549 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 24 : peňažná 
hotovosť vo výške 82,36 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 03/2013. Deň zápisu 10.04.2012 
 
 
Obchodný vestník 78/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.04.2013 K007114 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu 
Vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / so súhlasom 
Zástupcu veriteľov z dôvodu, že jedná o majetok, ktorý nepodliehania konkurzu v zmysle § 72 ods. 1 a 
to v nasledovnom rozsahu zapísaných súpisových zložiek majetku : 
4. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 
Popis hnuteľnej veci / súbor : Kombinovaný sporák 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok) : 1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 200 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 
Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
Poznámka : súpisová zložka majetku / hnuteľná vec – kombinovaný sporák / vylúčená zo súpisu 
majetku podstát z dôvodu, že jedná o majetok, ktorý nepodliehania konkurzu v zmysle § 72 ods. 1 
Dátum doplnenia poznámky : 18.04.2013 
9. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 
Popis hnuteľnej veci / súbor : Chladnička s mrazničkou 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok) : 1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 100 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 
Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
Poznámka : súpisová zložka majetku / hnuteľná vec – Chladnička s mrazničkou / vylúčená zo súpisu 
majetku podstát z dôvodu, že jedná o majetok, ktorý nepodliehania konkurzu v zmysle § 72 ods. 1 
Dátum doplnenia poznámky : 18.04.2013 
10. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 



Popis hnuteľnej veci / súbor : Stoličky - 4 ks 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok) : 1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 40 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 
Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
Poznámka : súpisová zložka majetku / hnuteľná vec – Stoličky - 2 ks / vylúčená zo súpisu majetku 
podstát z dôvodu, že jedná o majetok, ktorý nepodliehania konkurzu v zmysle § 72 ods. 1 
Dátum doplnenia poznámky : 18.04.2013 
13. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 
Popis hnuteľnej veci / súbor : Poschodová posteľ 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok ): 1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 200 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 
Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
Poznámka : súpisová zložka majetku / hnuteľná vec – poschodová posteľ / vylúčená zo súpisu 
majetku podstát z dôvodu, že jedná o majetok, ktorý nepodliehania konkurzu v zmysle § 72 ods. 1 
Dátum doplnenia poznámky : 18.04.2013 
 
 
Obchodný vestník 96/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 21.05.2013 K008904 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 25: peňažná 
hotovosť vo výške 85,24 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 04/2013. Deň zápisu 16.05.2013. 
 
 
Obchodný vestník 99/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.05.2013 K009184 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania 
Ing. Katarína Roderová, správca so sídlom v Trenčíne, Piaristická 44, správca úpadcu Nadežda 
Benešová v konkurze, dátum narodenia 14.11.1968, bytom K Priehrade 786/5, 975 01 Bánovce nad 
Bebravou, č. k.: 28K/3/2011, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR vyhlasuje II. kolo 
verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu a to 
hnuteľný majetok. Súpis majetku úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 61/2011 zo dňa 
29.03.2011. 
Jedná sa o nasledovný hnuteľný majetok: 
Hnuteľná vec č.1 – komoda č.1, opotrebovaná, súpisová hodnota - 50,- € 
Hnuteľná vec č.2 – kožené kreslo, opotrebované, súpisová hodnota - 50,- € 



Hnuteľná vec č.3 – sedacia súprava, opotrebovaná, súpisová hodnota – 400,- € 
Hnuteľná vec č.5 - písací stolík, opotrebovaný, súpisová hodnota – 50,- € 
Hnuteľná vec č.6 – konferenčný stolík, opotrebovaný, súpisová hodnota – 50,- € 
Hnuteľná vec č.7 – komoda pod TV, opotrebovaná, súpisová hodnota – 60,- € 
Hnuteľná vec č.8 – komoda č.2, opotrebovaná, súpisová hodnota - 100,- € 
Hnuteľná vec č.10 – stoličky – 2 ks, opotrebované, súpisová hodnota 40,- € 
Hnuteľná vec č.11 – mikrovlnná rúra, opotrebovaná, súpisová hodnota 10,- € 
Hnuteľná vec č.12 – kuchynská linka, opotrebovaná, súpisová hodnota 300,- € 
Hnuteľná vec č.14 – písací stolík č.2, opotrebovaný, súpisová hodnota 100,- € 
Hnuteľná vec č.15 – detský nábytok, opotrebovaný, súpisová hodnota 100,- € 
Všeobecné platné podmienky: 
1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre II. kolo ponukového konania je za najvyššiu ponúknutú 
kúpnu cenu. 
2. Ponuky záujemcov musia byť doručené v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz 
28K/3/2011 – neotvárať!“, pričom každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na 
rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu. Riadne doručená ponuka je 
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. 
3. Ponuky záujemcov o Majetok musia byť doručené na adresu Ing. Katarína Roderová, Piaristická 
44, 911 01 Trenčín , správca úpadcu Nadežda Benešová v konkurze, dátum narodenia 
14.11.1968, bytom K Priehrade 786/5, 975 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr 20 dní odo dňa 
zverejnenia oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Súťažné ponuky 
je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných ponúk. Ponuky, 
ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené a správca 
takéto ponuky odmietne ako oneskorené. 
4. Písomná ponuka musí obsahovať: 
- označenie predmetu kúpy, 
- peňažnú sumu ponúkanej kúpnej ceny, 
- identifikačné údaje záujemcu : 
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, 
fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim 
podnikateľský činnosť, 
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP), 
- doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu 
úpadcu č.ú. 4013250146/7500 
- uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzatvorením Kúpnej zmluvy do 7 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o vyhodnotení verejného ponukového konania 
- ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
5. Správca na požiadanie záujemcov poskytne podrobnosti o predávanom majetku na telefónom 
čísle 032/6513814 a na e-mailovej adrese roderova@onlinespravca.sk  
6. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v sídle 
kancelárie správcu a o otváraní obálok spíše správca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca 
v lehote 10 dní odo dňa otvárania obálok, vyhotoví o tom úradný záznam, ktorý následne predloží 
zástupcovi veriteľov k odsúhlaseniu. 
7. Úspešným záujemcom ponukového konania sa stane účastník, spĺňajúci podmienky a ktorý 
súčasne ponúkne najvyššiu cenu. V prípade zhody ponúk viacerých záujemcov, budú záujemcovia 
vyzvaný správcom na zvýšenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v správcom 
určenej lehote ponúkne vyššiu cenu a splní hore uvedené podmienky verejného ponukového konania. 
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy v prospech účtu úpadcu najneskôr do 7 dní 
odo dňa vyhodnotenia ponúk. 
9. Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu v lehote do 7 dní odo dňa 
doručenia oznámenia o vyhodnotení verejného ponukového konania. V prípade, ak úspešný 
záujemca neuzatvorí v určenej lehote kúpnu zmluvu, alebo kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu 
správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10 % ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej 
podstaty. 
Ing. Katarína Roderová – správca 
 
 
Obchodný vestník 120/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.06.2013 K011235 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 26: peňažná 
hotovosť vo výške 91,25 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 05/2013. Deň zápisu 19.06.2013. 
 
 
Obchodný vestník 144/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 29.07.2013 K013430 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku č. 27 : peňažná hotovosť 
vo výške 84,34 Eur predstavujúcu prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu za obdobie 
06/2013. Deň zápisu 23.7.2013 
 
 
Obchodný vestník 153/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.08.2013 K014144 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty úpadcu Nadežda Benešová, nar. 14.11.1968, 
K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou oznamuje, že po predchádzajúcom súhlase 
príslušného orgánu v súlade s udeleným záväzným pokynom zo dňa 04.10.2011 vylučuje súpisové 
zložky majetku zo súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / zverejneného v Obchodnom 
vestníku č.61/2011 /, nakoľko majetok nebol speňažený ani v II. kole verejného ponukového konania. 
Jedná sa o nasledovné súpisové zložky majetku: 
1. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 
Popis hnuteľnej veci / súbor : Komoda č.1 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok) :1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 50 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 
Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
3. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 
Popis hnuteľnej veci / súbor : Sedacia súprava 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok ): 1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 400 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 



Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
5. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 
Popis hnuteľnej veci / súbor : Písací stolík 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok) : 1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 50 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 
Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
6. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 
Popis hnuteľnej veci / súbor : Konferenčný stolík 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok) : 1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 50 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 
Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
10. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 
Popis hnuteľnej veci / súbor : Stoličky - 4 ks 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok) : 1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 40 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 
Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
Poznámka : súpisová zložka majetku / hnuteľná vec – Stoličky - 2 ks / vylúčená zo súpisu majetku 
podstát z dôvodu, 
že jedná o majetok, ktorý nepodliehania konkurzu v zmysle § 72 ods. 1 
Dátum doplnenia poznámky : 18.04.2013 
11. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 
Popis hnuteľnej veci / súbor : Mikrovlnná rúra 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok) : 1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 10 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 
Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
14. 
Typ súpisnej položky majetku : hnuteľná vec 
Popis hnuteľnej veci / súbor : Písací stolík č.2 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok ): 1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 100 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : - 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 
Sporný zápis : - 
Deň zápisu : 08.03.2011 
V Trenčíne 06.08.2013 
 
 
 



Obchodný vestník 163/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.08.2013 K014922 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 28 : peňažná 
hotovosť vo výške 81,07 Eur predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu. 
Deň zápisu 20.8.2013. 
 
 
Obchodný vestník 189/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.10.2013 K017253 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č.29 : peňažná 
hotovosť vo výške 81,07 Eur predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu. 
Deň zápisu 25.09.2013. 
 
 
Obchodný vestník 194/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.10.2013 K017724 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Oprava doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o súpisovú zložku majetku č. 29 zverejneného 
v Obchodnom vestníku č. 189/2013 dňa 01.10.2013, v ktorom bola chybne uvedená hodnota 
súpisovej zložky vo výške 81,07 EUR. Správna hodnota súpisovej zložky majetku č. 29: peňažná 
hotovosť predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu je vo výške 86,68 EUR  
 
 
Obchodný vestník 205/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.10.2013 K018800 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 

č. 30: peňažná hotovosť vo výške 81,07 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu 
podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie 
Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou za obdobie 09/2013; 

č. 31: peňažná hotovosť vo výške 996,04 EUR predstavujúca ku dňu zániku zostatok na poistnej 
zmluve č. 0351360482 uzatvorenej pre produkt: Kapitálové životné poistenie s platnosťou poistenia od 
01.05.2005 medzi Úpadcom na strane poisteného a poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., 
sídlo: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700; Deň zápisu 18.10.2013 
 



Obchodný vestník 227/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.11.2013 K021125 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 32: peňažná 
hotovosť vo výške 81,07 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 10/2013. Deň zápisu 20.11.2013 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty 
 
 
Obchodný vestník 249/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.12.2013 K023480 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 33: peňažná 
hotovosť vo výške 81,07 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 11/2013. Deň zápisu 20.12.2013. 
 
 
Obchodný vestník 30/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.02.2014 K002859 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 34: peňažná 
hotovosť vo výške 81,07 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 12/2013. Deň zápisu 10.02.2014 
 
 
Obchodný vestník 49/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 12.03.2014 K004759 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 35: peňažná 
hotovosť vo výške 90,90 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 1/2014. Deň zápisu: 07.03.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 



Obchodný vestník 68/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.04.2014 K006683 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 36: peňažná 
hotovosť vo výške 90,90 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 2/2014. Deň zápisu 03.04.2014. 
 
 
 
Obchodný vestník 93/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.05.2014 K009325 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 37: peňažná 
hotovosť vo výške 90,89 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 3/2014. Deň zápisu 14.05.2014. 
 
 
Obchodný vestník 107/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.06.2014 K010705 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 38: peňažná 
hotovosť vo výške 90,90 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 4/2014. Deň zápisu 03.06.2014. 
 
 
Obchodný vestník 128/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.07.2014 K012866 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 39: peňažná 
hotovosť vo výške 93,01 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu 
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 
Bánovce nad Bebravou za obdobie 5/2014. Deň zápisu 02.07.2014. 
 



Obchodný vestník 211/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.11.2014 K021313 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisové zložky majetku 
č. 43: peňažná hotovosť vo výške 84,36 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu 
podliehajúcu konkurzu od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie 
Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou za obdobie 02/2011; 
č. 44: peňažná hotovosť vo výške 9,07 EUR predstavujúca mimoriadny príjem od úpadcu; 
č. 45: peňažná hotovosť vo výške 183,15 EUR predstavujúca zostatok na účte úpadcu vedenom 
v Slovenskej sporiteľni a.s.; 
č. 46: peňažná hotovosť vo výške 1,98 EUR predstavujúca úrok na účte zriadenom pre potreby 
konkurzu; 
Deň zápisu 30.10.2014 
Ing. Katarína Roderová 
 
 
Obchodný vestník 213/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.11.2014 K021483 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty 
 

Návrh konečného rozvrhu výťažku  

( v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok fyzickej osoby podľa zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze 

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov ) 

V Trenčíne, dňa   30.10.2014 vyhotovil: 

 

Ing. Katarína Roderová 

Piaristická 44 

911 01 Trenčín 

Slovenská republika 

IČO: 33 174 873 

DIČ: 1032635296 

IČ DPH: SK1032635296 

zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

značka správcu: S1369 

ako správca úpadcu :  

Nadežda Benešová 

K Priehrade 786/5 

957 01 Bánovce nad Bebravou 

Slovenská republika 

 

číslo konania: 28K/3/2011 

konanie vedené Okresným súdom Trenčín 



1.Všeobecná časť  

Všeobecne o priebehu konkurzu 

Uznesením Okresného súdu Trenčín, spisová značka 28K/3/2011-27 zo dňa 17.02.2011, vydaným 

v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Nadežda Benešová, K Priehrade 786/5, 

Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.11.1968, došlo k  vymenovaniu 

fyzickej osoby: JUDr. Matúš Košara, sídlo: Piaritstická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, 

zapísanej v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka 

správcu: S1395, do funkcie správcu, s dátumom uverejnenia uvedeného uznesenia v Obchodnom 

vestníku dňa 23.02.2011 a účinkami zverejnenia od  24.02.2011.  

Uznesením Okresného súdu Trenčín, spisová značka 28K/3/2011-90 zo dňa 16.05.2011, vydaným 

v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Nadežda Benešová, K Priehrade 786/5, 

Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.11.1968, došlo k  vymenovaniu 

fyzickej osoby: Ing. Katarína Roderová, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,       

IČO: 33 174 873, zapísanej v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 

republiky, značka správcu: S1369, do funkcie správcu, s dátumom uverejnenia uvedeného uznesenia 

v Obchodnom vestníku dňa 23.05.2011 a účinkami zverejnenia od  24.05.2011. Konkurz bol 

vyhlásený za malý. 

V predmetnom konkurznom konaní sa prihlásili 9 veritelia úpadcu v celkovej výške prihlásených 

pohľadávok 66 043,93 Eur ( Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, CETELEM SLOVENSKO, a.s., 

Credium Slovakia, a.s., SR - Daňový úrad Bánovce nad Bebravou, SR – Krajský súd v Bratislave, 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Tatra-Leasing, s.r.o. 

a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ). Z toho sú 2 zabezpečení veritelia vo výške prihlásených 

pohľadávok 24 132,90 Eur ( prvý v poradí Bytové družstvo Bánovce n/B, pohľadávky vo výške 

2 857,62 Eur a druhý v poradí Všeobecná úverová banka, a.s., pohľadávka vo výške 21 275,28 Eur ).  

Pohľadávky boli v zákonnej lehote zistené v celkovej výške 40 775,66 Eur. Popreté boli pohľadávky 2 

veriteľov v celkovej výške 25 268,27 Eur, a to Credium Slovakia, a.s. a Tatra-Leasing, s.r.o..   

 

Okresný súd v Trenčíne zverejnil dňa 16.12.2011 oznam v Obchodnom vestníku č. 241/2011                    

o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia č. k. 28K/3/2011-135 zo dňa 16.11.2011, ktorým povolil vstup 

nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa 

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave. 

 

Okresný súd v Trenčíne zverejnil dňa 04.09.2012 oznam v Obchodnom vestníku č. 170/2012                       

o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia č. k. 28K/3/2011-231 zo dňa 06.08.2012, ktorým potvrdil 

vstup veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (veriteľ podľa prihlášky Slovenská republika – Daňový úrad 

Bánovce nad Bebravou). 

 

Nakoľko sa do konkurzu prihlásil aj zabezpečený veriteľ, je tvorená všeobecná aj oddelená podstata. 

 

Súpis majetku 

V súlade s § 76 ods. 2 ZKR bol v predmetnom konkurze ku dňu 08.03.2011 vyhotovený súpis majetku 

patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 61B/2011 zo 

dňa 29.03.2011. Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Bytové družstvo Bánovce nad 

Bebravou bol vyhotovený ku dňu 27.04.2011, zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 085B/2011 zo 

dňa 04.05.2011  

 

Súpis všeobecnej podstaty bol následne doplnený, pričom doplnenia súpisu všeobecnej podstaty boli 

zverejnené v Obchodných vestníkoch SR č. 193/2012 zo dňa 05.10.2012, č. 200/2012 zo dňa 



16.10.2012, č. 232/2012 zo dňa 30.11.2012, č. 7/2013 zo dňa 10.01.2013, č. 25/2013 zo dňa 

05.02.2013, č. 47/2013 zo dňa 07.03.2013, č. 57/2013 zo dňa 21.03.2013, č. 73/2013 zo dňa 

16.04.2013, č. 96/2013 zo dňa 21.05.2013, č. 120/2013 zo dňa 24.06.2013, č. 144/2013 zo dňa 

29.07.2013, č. 163/2013 zo dňa 23.08.2013, č. 189/2013 zo dňa 01.10.2013, č. 194/2013 zo dňa 

08.10.2013, č. 205/2013 zo dňa 23.10.2013, č. 227/2013 zo dňa 25.11.2013, č. 249/2013 zo dňa 

30.12.2013, č. 30/2014 zo dňa 13.02.2014, č. 49/2014 zo dňa 12.03.2014, č. 68/2014 zo dňa 

08.04.2014, č. 93/2014 zo dňa 19.05.2014, č. 107/2014 zo dňa  06.06.2014, č. 128/2014 zo dňa 

07.07.2014,  č. 157/2014 zo dňa 15.08.2014, č. 192/2014 zo dňa 08.10.2014 a dňa 30.10.2014 boli do 

súpisu majetku doplnené súpisové zložky majetku poradové číslo 43 až 46 a podané na zverejnenie 

do Obchodného vestníka. 

 

Zo súpisu všeobecnej podstaty boli ku dňu 18.04.2013 po predchádzajúcom súhlase príslušného 

orgánu vylúčené súpisové zložky majetku č. 4,9,10,13 z dôvodu, že sa jedná o majetok, ktorý 

nepodlieha konkurzu v zmysle § 72 ods. 1. Zverejnené v Obchodnom vestníku č. 78/20136 zo dňa 

23.04.2013.  

 

Zo súpisu všeobecnej podstaty boli ku dňu 06.08.2013 po predchádzajúcom súhlase príslušného 

orgánu v súlade s udeleným záväzným pokynom zo dňa 04.10.2011 vylúčené súpisové zložky 

majetku č. 1,3,5,6,10,11,14 nakoľko majetok nebol speňažený ani v II. kole verejného ponukového 

konania. Zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 153/2013 zo dňa 09.08.2013. 

 

Majetok všeobecnej podstaty pôvodne tvorili súpisové zložky majetku: 
 
Označenie: Hnuteľné veci 

P.č. popis hnuteľnej veci 
stav 

opotrebovanosti 

 súpisová 
hodnota 
majetku  

deň zápisu 

1. komoda č.1 opotrebovaný       50,00 €  8.3.2011 

2 kožené kreslo opotrebovaný       50,00 €  8.3.2011 

3 sedacia súprava opotrebovaný     400,00 €  8.3.2011 

4 kombinovaný sporák opotrebovaný     200,00 €  8.3.2011 

5 písací stolík opotrebovaný       50,00 €  8.3.2011 

6 konferenčný stolík opotrebovaný       50,00 €  8.3.2011 

7 komoda pod TV opotrebovaný       60,00 €  8.3.2011 

8 komoda č.2 opotrebovaný     100,00 €  8.3.2011 

9 chladnička s mrazničkou opotrebovaný     100,00 €  8.3.2011 

10 stoličky 4 ks opotrebovaný       40,00 €  8.3.2011 

11 mikrovlná rúra opotrebovaný       10,00 €  8.3.2011 

12 kuchynská linka opotrebovaný     300,00 €  8.3.2011 

13 poschodová posteľ opotrebovaný     200,00 €  8.3.2011 

14 písací stolík č.2 opotrebovaný     100,00 €  8.3.2011 

15 detský nábytok opotrebovaný     100,00 €  8.3.2011 

 
 
 
 

 

 

 



 

Označenie: Iná majetková hodnota 

P.č. právny dôvod vzniku 
súpisová 
hodnota 
majetku 

deň zápisu 

16. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac  03/2011 až 08/2012  1 478,29 € 28.9.2012 

17. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   09/2012 103,97 € 11.10.2012 

18. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   10/2012 80,59 € 27.11.2012 

19. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   11/2012 78,60 € 7.1.2013 

20. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   12/2012 81,82 € 31.1.2013 

21. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   01/2013 84,28 € 4.3.2013 

22. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac  02/2013 88,85 € 18.3.2013 

23. plnenie z poistnej zmluvy úpadcu uzatvorenej v Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 97,94 € 8.4.2013 

24. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac  03/2013 82,36 € 16.1.2012 

25. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   04/2013 85,24 € 16.5.2013 

26. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   05/2013 91,25 € 19.6.2013 

27. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac  06/2013 84,34 € 23.7.2013 

28. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   07/2013 81,07 € 20.8.2013 

29. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   08/2013 86,68 € 25.9.2013 

30. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   09/2013 81,07 € 18.10.2013 

31.  
odkupná hodnota ku dňu  zániku poistnej zmluvy č. 0351360482 uzatvorenej pre produkt: 
Kapitálové životné poistenie, poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

996,04 € 18.10.2013 

32. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   10/2013 81,07 € 20.11.2013 

33. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   11/2013 81,07 € 20.12.2013 

34. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   12/2013 81,07 € 10.2.2014 

35. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac  1/2013 90,90 € 7.3.2014 

36. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac  2/2013 90,90 € 3.4.2014 

37. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   3/2013 90,89 € 14.5.2014 

38. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   4/2013 90,90 € 3.6.2014 

39. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   5/2013 93,01 € 2.7.2014 

40. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   6/2013 90,90 € 12.8.2014 

41. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   7/2013 90,90 € 12.8.2014 

42. vyplatená nespotrebovaná časť preddavku 663,88 € 02.10.2014 

43. prípustná časť zo mzdy úpadcu  podliehajúca konkurzu za mesiac   2/2011 84,36 € 30.10.2014 

44. mimoriadny príjem od úpadcu 9,07 € 30.10.2014 

45. zostatok na účte úpadcu vedenom v Slovenskej sporiteľni  a.s. 183,15 € 30.10.2014 

46. úrok na účte zriadenom pre potreby konkurzu  1,98 € 30.10.2014 

 

Zo súpisu všeobecnej podstaty boli ku dňu 18.04.2013 po predchádzajúcom súhlase príslušného 

orgánu vylúčené súpisové zložky majetku zapísané pod por. č. 4,9,10,13 z dôvodu, že sa jedná 

o majetok, ktorý nepodlieha konkurzu v zmysle § 72 ods. 1. Zverejnené v Obchodnom vestníku č. 

78/2013 zo dňa 23.04.2013.  

 

Zo súpisu všeobecnej podstaty boli ku dňu 06.08.2013 po predchádzajúcom súhlase príslušného 

orgánu v súlade s udeleným záväzným pokynom zo dňa 04.10.2011 vylúčené súpisové zložky 

majetku zapísané pod por. č. 1,3,5,6,10,11,14 nakoľko majetok nebol speňažený ani v II. kole 

verejného ponukového konania. Zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 153/2013 zo dňa 

09.08.2013. 



Majetok oddelenej podstaty: 

Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1515, okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad 

Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou, a to: 

byt č. 47 na ulici K priehrade, vchod č. 5, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné č. 786, 

postavenom na parcele č. 1451 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadenia domu 

82/7808. Uvedené nehnuteľnosti boli vo výlučnom vlastníctve úpadcu 1/1. 

Súpisová hodnota majetku 35.000,-- EUR.  

Na majetok zapísaný do súpisu sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa § 77 ods. (2) ZKR: 

Zabezpečený veriteľ: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 16/01, Bánovce n/B, 

IČO: 00 688 177 

Číslo zabezpečenej pohľadávky: poradové číslo 1B zabezpečená pohľadávka  č. 1,2,3 v celkovej 

výške 2.857,62 EUR 

Poradie zabezpečovacieho práva: Prvé 

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Záložné právo vzniklo zo zákona podľa § 15 ods. 

182/1993 Z.z. na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, 

spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok 

vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu v dome, ktoré urobil vlastník bytu v dome; 

Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 

31 320 155 

Číslo zabezpečenej pohľadávky: poradové číslo 9V zabezpečená pohľadávka  č. 1 v celkovej výške 

21.275,28 EUR 

Poradie zabezpečovacieho práva: Druhé 

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti 

reg. č.: 001/114064/08-001/000. 

Deň zápisu : 27.4.2011 

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:  

Veritelia popretých pohľadávok uplatnili incidenčné žaloby na Okresnom súde Trenčín: 

Sp. zn. 39Cbi/19/2011   

Tatra – Leasing, s.r.o. – OS Trenčín Rozsudkom 39Cbi/19/2011-86 zo dňa 16.07.2012 zamietol 

žalobu o určenie popretej pohľadávky vo výške 8 892,77 s príslušenstvom, potvrdené Rozsudkom 

Krajského súdu v Trenčíne 8CoKR/31/2012-113 zo dňa 20.11.2013 

Sp. zn. 39Cbi/21/2011 

Credium Slovakia, a.s. – OS Trenčín Rozsudkom 39Cbi/21/2011-30 zo dňa 27.09.2012, žaloba o 

určenie popretej pohľadávky vo výške 16 365,49 Eur s príslušenstvom  určil, že veriteľ je veriteľom 

pohľadávky vo výške 15 801,62 Eur, žalobu vo výške pohľadávky 563,87 Eur zamietol. Potvrdené 

Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne 16CoKR/31/2012-137 zo dňa 28.01.2014. 

 

Zabezpečený veriteľ Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou podal na OS Trenčín žalobu o žaloba 

o určenie, že pohľadávka žalobcu vo výške 3 040,07 Eur  je pohľadávkou proti podstate: 

Sp. zn. 36Cbi/38/2012 

OS Trenčín uznesením 36Cbi/38/2012-72 zo dňa 30.05.2014, právoplatnosť dňa 09.06.2014 schválil 

zmier účastníkov a určil, že pohľadávka z titulu neuhradeného záväzku za správu majetku 

podliehajúceho konkurzu za obdobie od 24.02.2011 do 04.09.2012 je pohľadávkou proti podstate 

v sume 1 520,03 Eur. 

 

Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku sú všetky spory ukončené a neevidujem žiadne 

spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu. 

 



V súlade s § 34 ods. 1  ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, ktorej termín konania bol určený na 

deň 13.05.2011, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54B/2011 zo dňa 18.03.2011.  

 

Dňa 13.05.2011 sa konala 1. Schôdze veriteľov, na ktorej bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ  

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. 

 

Speňažovanie konkurznej podstaty 

Speňažovanie všeobecnej podstaty bolo vykonané nasledovne: 

V zmysle záväzného pokynu uloženého príslušným orgánom - zástupcom veriteľov zo dňa 04.10.2011 

bolo vyhlásené verejné ponukové konanie, ktoré prebehlo v dvoch kolách.  I. kolo bolo neúspešné. 

V II. kole boli na základe kúpnej zmluvy odpredané hnuteľné veci č. 2,7,8,12,15 jedinému záujemcovi 

za celkovú kúpnu cenu 60,00 Eur. Nepredané hnuteľné veci č. 1,3,5,6,10,11,14 boli zo súpisu majetku 

po schválení príslušným úradom vylúčené. 

 

Speňažovanie oddelenej podstaty bolo vykonané nasledovne: 

V zmysle záväzného pokynu uloženého príslušným orgánom – zabezpečeným veriteľom Bytové 

družstvo Bánovce nad Bebravou a Všeobecná úverová banka, a.s. bola nehnuteľnosť zapísaná 

v súpise oddelenej podstaty speňažovaná dražbou. Dobrovoľná dražba bola v I. a II. kole neúspešná. 

Nehnuteľnosť bola vydražená v III. kole za kúpnu cenu 12 800,00 Eur t.j. 50% z ceny určenej 

znaleckým posudkom. 

 

Zoznam pohľadávok proti všeobecnej a oddelenej podstate tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto návrh konečného rozvrhu výťažku. Jednotlivý veritelia môžu do zoznamu pohľadávok 

nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín po 

predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 032/6513814 a vo vyššie uvedenej lehote môžu 

požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky. 

2. Rozvrhová časť 

 

Oddelená podstata 

Týmto správca úpadcu predkladá konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej 

podstaty úpadcu pre nezabezpečených veriteľov vyhotovený podľa § 101 ZKR v spojitosti                 

s  § 96, § 97  a § 107 ods. 2 ZKR.  

Zabezpečená podstata - nehnuteľnosť byt k Priehrade 786/5 Bánovce nad Bebravou 

speňaženie                výdavky-PPP                        súdny                   odmena správcu                 výťažok 

                                                                                 poplatok                 vrátane DPH  

12.800,00 €               3.653,33 € zab.podst.        25,60 €                       701,65 €                        3.796,09 € 

                                    4.623,33 € spol.podst.              

 

základ pre odmenu správcu 4.497,74 x 13% =  584,71 x 20% DPH  116,94 € 

 

Konečný návrh rozvrhu pre zabezpečených veriteľov – Nadežda Benešová 

 

P.č. Veriteľ      Zistená suma  Uspokojenie 

1B-1 Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou 

 Svätoplukova 1601, Bánovce nad Bebr.   2174,32 €  2174,32 € 

1B-2 Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou 

 Svätoplukova 1601, Bánovce nad Bebr.     663,88 €        663,88 € 



1B-3 Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou 

 Svätoplukova 1601, Bánovce nad Bebr.      19,42 €      19,42 € 

9V-1 Všeobecná úverová banka a.s. 

 Mlynské Nivy 1, Bratislava   21275,28 €     938,47 € 

 

 

Všeobecná podstata 

Týmto správca úpadcu predkladá konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej 

podstaty úpadcu pre nezabezpečených veriteľov vyhotovený podľa § 101 ZKR v spojitosti                 

s  § 96, § 98  a § 107 ods. 2 ZKR.  

Všeobecná podstata - hnuteľné veci 

speňaženie                výdavky-PPP                súdny                   odmena správcu                výťažok 

                                                                       poplatok                    vrátene DPH  

60,00  €                           21,89 €                    0,12 €                          6,84 €                             31,15 € 

základ pre odmenu správcu 37,99 x  15% = 5,70 + 20% DPH  1,14 € 

 

Všeobecná podstata - pohľadávky 

speňaženie                výdavky-PPP                    súdny                    odmena správcu                 výťažok 

                                                                            poplatok                   vrátane DPH  

5.506,44 €                      1.988,92 €                  11,01 €                        210,40 €                        3.296,11 € 

základ pre odmenu správcu 3.506,51 x 5%=175,33 x 20% DPH 35,07 

 

P.č.         Veriteľ                                                                                  Zistená                        Uspokojenie  

                                                                                                                 suma                                       

9V-1  Všeobecná úverová banka, a.s. 

           Mlynské Nivy 1, Bratislava     

           neuspokojená časť zo zabezpečenej sumy                      20 336,81 €                    1 282,01 € 

2C-1   Cetelem Slovensko, a.s. Panenská 7, 

           Bratislava                                                                                        851,43 €                       53,67 € 

3C-1   Credium Slovakia, a.s. Einsteinova 21, 

           Bratislava                                                                                    15 801,62 €                    996,11 € 

4S-1   Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 

          Bratislava, IČO: 35776005                                                         1 224,42 €                         77,19 €                       

4S-2   Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 

           Bratislava, IČO: 35776005                                                             41,08 €                           2,59 € 

4S-3   Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 

           Bratislava, IČO: 35776005                                                           455,60 €                        28,72  € 

4S-4   Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 

          Bratislava, IČO: 35776005                                                              39,60  €                         2,50 € 

4S-5   Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 



          Bratislava, IČO: 35776005                                                             214,10 €                       13,50 € 

4S-6   SR-DÚ Bánovce nad Bebravou, Textilná 20 

          Bánovce nad Bebravou                                                                      33,19  €                        2,09 € 

5S-1   Slovenská republika-Krajský súd v Bratislave, 

          Záhradnícka 10, Bratislava                                                              395,00 €                       24,90 € 

6S-1   Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48 

          Bratislava                                                                                        8 971,71 €                     565,57  €  

7S-1   Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 

           814 99 Bratislava, IČO: 35776005                                                  581,40 €                      36,65 € 

7S-2   Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 

           814 99 Bratislava, IČO: 35776005                                                  269,10 €                      16,96 € 

7S-3   Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 

           814 99 Bratislava, IČO: 35776005                                                  247,45 €                      15,60 € 

7S-4   Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 

           814 99 Bratislava, IČO: 35776005                                                   96,90  €                        6,11 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7S-5   Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 

           814 99 Bratislava, IČO: 35776005                                                   96,90 €                          6,11 € 

7S-6   Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 

           814 99 Bratislava, IČO: 35776005                                                   96,90 €                          6,11 € 

7S-7   Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 

           814 99 Bratislava, IČO: 35776005                                                  96,90 €                           6,11 € 

7S-8   Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 

           814 99 Bratislava, IČO: 35776005                                                  29,00 €                            1,83 € 

9V-2   Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 

           Bratislava                                                                                        2 902,08 €                     182,94 € 

Spolu                                                                                                          52 781,19 €                 3 327,26 €                 

 

 

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu 

alebo dôjde k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom 

týmto rozvrhom, resp. budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozvrhu, 

takýto zostatok správca rozdelí pomerným spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným 

spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok veriteľov. Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že 

podľa § 96 ods. 1 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej 

pohľadávky sám“ . 

 

Poučenie správcu: 

V súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s §96, § 97, §98 a § 107 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh 

konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej a oddelenej podstaty úpadcu a súčasne určujem 

zástupcovi veriteľov a zabezpečenému veriteľovi 30-dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá 

začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku 

v Obchodnom vestníku.  

 

V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov a zabezpečený veriteľ návrh konečného rozvrhu schváliť 

alebo môže proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného 



rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 

Trenčín po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 032/6513814 a vo vyššie uvedenej 

lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené 

námietky. 

 

Zároveň týmto vyzývame vyššie uvedených veriteľov, aby nám poštou na adresu kancelárie správcu  

Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín prípadne elektronicky na emailovú adresu 

roderova@onlinespravca.sk oznámili  svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN 

prípadne variabilný symbol, na ktorý budú v prípade schváleného konečného rozvrhu výťažku zo 

všeobecnej podstaty poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok. 

 

Ing. Katarína Roderová 

správca konkurznej podstaty úpadcu : Nadežda Benešová 

číslo konania : 28K/3/2011 

konanie vedené Okresným súdom Trenčín 

 

 

 

Obchodný vestník 239/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.12.2014 K024345 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29K/19/2010 S 1395 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/19/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
 
Uznesenie zástupcu veriteľov a zabezpečených veriteľov o schválení Návrhu konečného 
rozvrhu výťažku zo všeobecnej a oddelenej podstaty úpadcu Nadežda Benešová, K Priehrade 
786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
 
Správca konkurznej podstaty úpadcu Nadežda Benešová, nar. 14.11.1968, bydliskom K Priehrade 
786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou v súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s § 96 , § 97, § 98 a § 107 
ods. 2 ZKR zaslal dňa 30.10.2014 zástupcovi veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 ( ďalej len „Zástupca veriteľa“ ), zabezpečeným 
veriteľom Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad 
Bebravou, IČO: 00 668 177 a Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 
31 320 155 Návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej a zo všeobecnej podstaty úpadcu zo dňa 
30.10.2014 na schválenie. 
 
Návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej a zo všeobecnej podstaty úpadcu bol zverejnený 
v Obchodnom vestníku č. 213/2014 zo dňa 06.11.2014. 
 
Dňa 06.11.2014 zástupca veriteľov Slovenská sporiteľňa a.s. doručil správcovi písomné schválenie 
Návrhu konečného rozvrhu výťažku úpadcu zo dňa 30.10.2014, ktorý 
 
Slovenská sporiteľňa, a.s. ako príslušný orgán v zmysle ust. § 96 ods. 5, § 101 ods. 1, § 107 
ods. 2 v spojení s ust. § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov dňa 04.11.2014 
schvaľuje. 
 
Dňa 14.11.2014 zabezpečený veriteľ Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou doručil správcovi 
písomné schválenie Návrhu konečného rozvrhu výťažku úpadcu zo dňa 30.10.2014, ktorým 
 
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou ako zabezpečený veriteľ v zmysle ust. § 96 ods. 5, § 
101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v zmysle neskorších predpisov dňa 12.11.2014 schvaľuje. 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


Dňa 01.12.2014 zabezpečený veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s. doručil správcovi písomné 
schválenie Návrhu konečného rozvrhu výťažku úpadcu zo dňa 30.10.2014, ktorým 
 
Všeobecná úverová banka ako zabezpečený veriteľ v zmysle ust. § 96 ods. 5, § 101 ods. 1 
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
zmysle neskorších predpisov dňa 26.11.2014 schvaľuje. 
 
Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu 


