
UZNESENIE 
Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa-dlžníka: BEST KOM, s.r.o., 
so sídlom: 
Továrenská 422, 018 61 Beluša, I ČO: 36 299 898, o návrhu na vyhlásenie 
konkurzu na 
majetok dlžníka rozhodol 
takto: 
I. 
Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka: BEST KOM, s.r.o., so sídlom: 
Továrenská 422, 
018 61 Beluša, I ČO: 36 299 898. 
II. 
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Biroš ová so sídlom 
kancelárie: 
Piaristická 46, Tren čín. 
III. 
Správca je povinný bez zbyto čného odkladu informova ť známych verite ľov 
dlžníka: BEST 
KOM, s.r.o., so sídlom: Továrenská 422, 018 61 Belu ša, I ČO: 36 299 898, 
ktorí majú 
zvy čajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrov ané sídlo v iných 
členských 
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/200 zo d ňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
IV. 
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo d ňa vyhlásenia 
konkurzu 
prihlásili svoje poh ľadávky na predpísanom tla čive v jednom rovnopise na 
Okresný súd 
Tren čín k sp. zn. 29K/4/2010 a v dvoch rovnopisoch správ covi na adresu jeho 
kancelárie. Za de ň vyhlásenia konkurzu sa považuje de ň nasledujúci po 
zverejnení 
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku . 
V. Pou čenie pre verite ľov: Verite ľ prihlasuje svoju poh ľadávku vyplnenou 
prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva n a tla čive, ktorého vzor 
je uvedený 
v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré usta novenia 
zákona č. 
7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a dopl není niektorých zákonov 
( ďalej len 
zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihlášku spolu s prílohami podáva verite ľ v dvoch 
rovnopisoch 
správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovn opise na súd. Prihláška 
musí by ť 
doru čená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konku rzu. Na prihlášku 
doru čenú po 
lehote alebo doru čenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konk urze 
neprihliada. Doru čenie prihlášky na súd má pre plynutie preml čacej lehoty a 
zánik 
práva rovnaké právne ú činky ako uplatnenie práva na súde. Za za čiatok 
lehoty na 
prihlásenie poh ľadávok do konkurzu sa považuje de ň nasledujúci po zverejnení 
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku . Verite ľ, ktorého 
poh ľadávka vo či 
úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v kon kurze právo, aby jeho 
poh ľadávka 
bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspoko jená rozvrhom z vý ťažku 
zo 



spe ňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí by ť v konkurze 
riadne a 
včas uplatnené prihláškou, inak poh ľadávku nemožno v konkurze uspokoji ť a na 
práva z 
nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce poh ľadávky, 
ktoré sa 
uplat ňujú prihláškou. Pre každú poh ľadávku musí by ť predložená samostatná 
prihláška. 
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydli sko alebo názov a sídlo 
verite ľa a 
úpadcu, právny dôvod vzniku poh ľadávky, poradie uspokojenia poh ľadávky zo 
všeobecnej 
podstaty a suma poh ľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a 
príslušenstvo s 
rozdelením pod ľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na pr edpísanom 
tla čive, 
ktoré musí by ť datované a podpísané verite ľom. Ak prihláška tieto údaje 
neobsahuje, 
nie je podaná na predpísanom tla čive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, 
na 
prihlášku sa v konkurze neprihliada. Verite ľ, ktorého poh ľadávka vo či 
úpadcovi je 
zabezpe čená zabezpe čovacím právom ( ďalej len „zabezpe čený verite ľ“), má v 
konkurze 
právo, aby jeho zabezpe čená poh ľadávka bola pod ľa poradia rozhodujúceho na 
jej 
uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom  uspokojená z vý ťažku zo 
spe ňaženia majetku, ktorým bola zabezpe čená. Toto právo musí by ť v konkurze 
riadne a 
včas uplatnené v prihláške zabezpe čenej poh ľadávky, inak zanikne. Ak verite ľ 
prihlasuje zabezpe čenú poh ľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a 
právny dôvod 
vzniku zabezpe čovacieho práva spolu s ur čením majetku, ktorým je 
zabezpe čená, a sumu, 
do ktorej je zabezpe čená. Ak prihláška zabezpe čenej poh ľadávky tieto údaje 
neobsahuje, neprihlásené zabezpe čovacie právo uplynutím lehoty na 
prihlasovanie 
poh ľadávok zanikne. V konkurze prihláškou uplat ňujú poh ľadávky aj veritelia 
poh ľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmie nky ( ďalej len 
„podmienená 
poh ľadávka“). Uplat ňova ť práva z podmienenej poh ľadávky však podmienený 
verite ľ v 
konkurze môže, až ke ď správcovi preukáže vznik podmienenej poh ľadávky, ak 
tento zákon 
neustanovuje inak. Ako podmienené poh ľadávky prihlasujú svoje budúce 
poh ľadávky vo či 
úpadcovi aj ru čitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie 
osoby, ktorým 
vznikne po vyhlásení konkurzu poh ľadávka vo či úpadcovi, ak budú za neho 
plni ť 
záväzok. Ako podmienené poh ľadávky prihlasujú svoje budúce poh ľadávky vo či 
úpadcovi 
aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak verit eľ prihlasuje 
podmienenú 
poh ľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik 
poh ľadávky. Ak sa 
v prihláške podmienenej poh ľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku 
podmienenej 



poh ľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak verite ľ podáva viacero prihlášok, k 
prihláškam pripojí aj súhrnný preh ľad údajov uvedených v jednotlivých 
prihláškach 
( ďalej len „súhrnný preh ľad“). Ak verite ľ podáva ďalšiu prihlášku dodato čne, 
súhrnný 
preh ľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnn é preh ľady pripojené 
k 
prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak verite ľ k svojim 
viacerým 
prihláškam nepripojí súhrnný preh ľad, súhrnný preh ľad nepredloží na 
datovanom a ním 
podpísanom predpísanom tla čive alebo súhrnný preh ľad neobsahuje údaje 
uvedené v 
podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkur ze neprihliada. 
Pohľadávka sa 
uplat ňuje v eurách. Ak sa poh ľadávka neuplatní v eurách, sumu poh ľadávky 
ur čí správca 
prepo čtom pod ľa referen čného výmenného kurzu ur čeného a vyhláseného v de ň 
vyhlásenia 
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou  bankou Slovenska. Ak je 
poh ľadávka uplatnená v mene, ktorej referen čný výmenný kurz Európska 
centrálna banka 
ani Národná banka Slovenska neur čuje a nevyhlasuje, sumu poh ľadávky ur čí 
správca s 
odbornou starostlivos ťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce 
údaje uvedené 
v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená poh ľadávka, k prihláške sa pripoja 
aj listiny 
preukazujúce nadobudnutie poh ľadávky verite ľom. Ak poh ľadávku prihlasuje 
verite ľ, 
ktorý je povinný vies ť účtovníctvo pod ľa osobitného predpisu, k prihláške 
pripojí aj 
vyhlásenie, že poh ľadávku eviduje aj v ú čtovníctve, inak je správca povinný 
poh ľadávku uplatnenú v prihláške poprie ť. Ak sa listiny preukazujúce údaje 
uvedené v 
prihláške vz ťahujú na viaceré prihlášky, sta čí ich pripoji ť k súhrnnému 
preh ľadu. Ak 
sa prihlasuje nepe ňažná poh ľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký 
posudok 
ur čujúci hodnotu nepe ňažnej poh ľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške 
nepe ňažnej 
poh ľadávky nepripojí, na prihlášku nepe ňažnej poh ľadávky sa v konkurze 
neprihliada. 
Ak verite ľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo s ídlo alebo 
organiza čnú 
zložku podniku, v prihláške je povinný uvies ť zástupcu na doru čovanie 
písomností, 
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej r epubliky; k prihláške je 
povinný 
pripoji ť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na d oru čovanie 
písomností 
prijal. Ak si verite ľ zástupcu na doru čovanie písomností nezvolí, budú sa mu 
písomnosti doru čova ť len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani 
súd nie 
sú povinní vyzva ť verite ľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo 
nesprávnej 
prihlášky; na požiadanie sú však povinní vyda ť verite ľovi potvrdenie o 
doru čení 



prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uvie sť, či prihlášku možno 
pod ľa 
odseku 1 alebo odseku 2 považova ť za úplnú; o prípadných nedostatkoch 
prihlášky je 
správca povinný verite ľa v potvrdení pou či ť. Prihlášku môže verite ľ opravi ť 
alebo 
doplni ť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie poh ľadávok. Verite ľ zodpovedá 
za 
nesprávnos ť údajov uvedených v prihláške. 
Poučenie: 
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže poda ť odvolanie dlžník, ak nie je 
navrhovate ľom (§ 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odvolanie sa podáva do 15 
dní odo 
dňa jeho doru čenia prostredníctvom Okresného súdu Tren čín písomne v dvoch 
vyhotoveniach. 
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je ur čené, kto ho robí, ktorej veci sa 
týka a čo 
sleduje, musí by ť podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu sme ruje, v 
akom 
rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu 
považuje za 
nesprávny a čoho sa odvolate ľ domáha. 
Účastník konkurzného konania má právo uplatni ť námietku zaujatosti vo či 
sudcovi, ak 
so zrete ľom na jeho pomer k veci, k ú častníkom alebo k ich zástupcom možno 
mať 
pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ú častník môže uplatni ť námietku zaujatosti 
najneskôr 
do uplynutia lehoty na prihlasovanie poh ľadávok. Na neskôr doru čené námietky 
súd 
neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí 
by ť 
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má by ť sudca vylú čený, a kedy 
sa 
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylú čenia dozvedel. Na 
podanie, 
ktoré nesp ĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prí pade sa vec 
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Ob čianskeho súdneho poriadku). 
Za de ň doru čenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa p ovažuje 
nasledujúci 
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej  písomnosti v 
Obchodnom 
vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa pod ľa tohto zákona zverej ňujú v 
Obchodnom 
vestníku, sa považujú na ú čely tohto zákona za zverejnené nasledujúci de ň po 
ich 
zverejnení v Obchodnom vestníku. 
Okresný súd Tren čín d ňa 24. 2. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/4/2010 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/4/2010 S 106 
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): B EST KOM, s.r.o. 
, Továrenská 422, Beluša 
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 36 299 898 
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnu ť do spisu 
JUDr. Danica Birošová , správca dlžníka BEST KOM, s .r.o. so sídlom: Továrenská 422, Beluša 018 
61, I ČO: 36 299 898 
pod ľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu j e možné nahliada ť v 
kancelárii správcu 



na Piaristickej 46, Tren čín, v úradných hodinách po čas pracovných dní od 08,00 do 15,00 hod. 
Termín si možno vopred 
dohodnú ť na tel. čísle 032/6583076. 
V Tren číne 03. 03. 2010 
JUDr. Danica Birošová, správca 
UZNESENIE 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu: BEST KOM, s.r.o. 
v konkurze, so sídlom: Továrenská 422, 018 61 Beluš a, I ČO: 36 299 898, o návrhu správcu na 
pred ĺženie lehoty na 
vyhotovenie súpisu podstát rozhodol 
takto: 
Lehota na vyhotovenie súpisu majetku podstát sa pre dlžuje do 03. 05. 2010. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Tren čín d ňa 24. 3. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/4/2010 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/4/2010 S 106 
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): B EST KOM, s.r.o. 
, Továrenská 422, Beluša 
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 36 299 898 
Oznam o zvolaní schôdze verite ľov 
JUDr.Danica Birošová, správca úpadcu BEST KOM, s.r. o. v konkurze, so sídlom: Továrenská 422, 
018 61 Beluša, I ČO: 36 
299 898, zvoláva pod ľa ustanovenia § 34 ZKR 1. schôdzu verite ľov, ktorá sa bude kona ť v sídle 
správcu JUDr.Danici 
Birošovej na Piaristickej ul. 46 v Tren číne d ňa 21. 05. 2010 o 09,00 hod. s týmto programom: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 
3. Vo ľba verite ľského výboru 
4. Rozhodovanie o výmene správcu 
5. Rôzne 
6. Záver 
Pri prezentácii je potrebné, aby verite ľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z 
obchodného registra. 
Zástupcovia verite ľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastu povanie a dokladom 
totožnosti. 
V Tren číne 23. 03. 2010 
JUDr. Danica Birošová, správca 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/4/2010 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/4/2010 S 106 
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): B EST KOM, s.r.o. v konkurze 
, Továrenská 422, Beluša 
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 36 299 898 
Súpis všeobecnej podstaty 
Hnute ľná vec/súbor hnute ľných vecí 
Popis hnute ľnej veci/súbor: Dlhodobý majetok k 31. 12. 2009; sp oluvlastnícky podiel úpadcu: 
neuvedené; súpisová 
hodnota majetku: 31 313,81 € 
Hnute ľná vec/súbor hnute ľných vecí 
Popis hnute ľnej veci/súbor: Sklad hotových výrobkov.; spoluvlas tnícky podiel úpadcu: 
neuvedené; súpisová hodnota 
majetku: 49 306,21 € 
Hnute ľná vec/súbor hnute ľných vecí 
Popis hnute ľnej veci/súbor: Tovar na sklade – podlahový trezor 7 ks; hoblovka kopírovacia – 1 
ks.; spoluvlastnícky 
podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku:  1319,35 € 
Hnute ľná vec/súbor hnute ľných vecí 
Popis hnute ľnej veci/súbor: Nedokon čené investície – kompresor.; spoluvlastnícky podiel  úpadcu: 
neuvedené; súpisová 
hodnota majetku: 12 703,52 € 
Hnute ľná vec/súbor hnute ľných vecí 
Popis hnute ľnej veci/súbor: Nedokon čená výroba; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuveden é; 
súpisová hodnota majetku: 
44 702,72 € 
Hnute ľná vec/súbor hnute ľných vecí 
Popis hnute ľnej veci/súbor: Sklad nakupovaného materiálu; spolu vlastnícky podiel úpadcu: 
neuvedené; súpisová 
hodnota majetku: 25 675,46 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 407,66; mena: €; dlžník: VIGOR H+V s. r.o., Prúdy 4, Tren čín, I ČO: 36301272.; 
právny dôvod vzniku: 
neuhradená faktúra č.: 20090758.; súpisová hodnota majetku: 407,66 € 



Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 31 386,00; mena: €; dlžník: ZAO firma  ROLITEKS, ul. Junosti 5/1, Mosgu,Korp.B, 
Moskva, RU; právny 
dôvod vzniku: neuhradené faktúry č. 20081022; 20090084; súpisová hodnota majetku: 31 386,00 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 5 845,58; mena: €; dlžník: TRANSMISIE  INDUSTRY s.r.o., Mudro ňova 10, Martin, 
I ČO: 36414832; právny 
dôvod vzniku: neuhradené faktúry č.: 20090090; 20090283; 20090341; súpisová hodnota m ajetku: 5 
845,58 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 21757,17; mena: €; dlžník: TV COM, s. r.o., 1.mája 10, Svätý Jur, I ČO: 31419721.; 
právny dôvod vzniku: 
neuhradené faktúry.; súpisová hodnota majetku: 21 7 57,17 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 175,78; mena: €; dlžník: BKS spol. s r.o., Dubnica nad Váhom, I ČO: 31560199; 
právny dôvod vzniku: 
neuhradená faktúra č. 20081035; súpisová hodnota majetku: 175,78 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 250,00; mena: €; dlžník: Ivo Gerža, Ž elechovice nad D řevnicí - Zlín, ČR, I ČO: 
12435147.; právny dôvod 
vzniku: neuhradená faktúra č. 20090403.; súpisová hodnota majetku: 205,00 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 1003,17; mena: €; dlžník: KOVO P+P, s .r.o., Komenského 44, Topo ľčany, I ČO: 
36546551; právny dôvod 
vzniku: neuhradená faktúra č. 20090577; súpisová hodnota majetku: 1003,17 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 28,00; mena: €; dlžník: MERON, a.s., Masarykova 53, Fulnek, ČR, I ČO: 41032748.; 
právny dôvod vzniku: 
neuhradená faktúra č.: 20090580.; súpisová hodnota majetku: 28,00 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 1547,00; mena: €; dlžník: PLASTYMAT s .r.o. Žilina, A.Rudnaya 21, Žilina, I ČO: 
36404870.; právny dôvod 
vzniku: neuhradená faktúra č.: 20090770.; súpisová hodnota majetku: 1547,00 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 1718,28; mena: €; dlžník: St. Petslov  s.r.o., Mierová 61, Galanta, I ČO: 
31587933.; právny dôvod 
vzniku: neuhradená faktúra č. 20080023.; súpisová hodnota majetku: 1718,28 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 1683,69; mena: €; dlžník: VOJUS,a.s.,  Robotnícka 1, Považská Bystrica, I ČO: 
31589791.; právny dôvod 
vzniku: neuhradená faktúra č.: 20090070/A.; súpisová hodnota majetku: 1683,69 €  
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 400,03; mena: €; dlžník: PAL -kov, In g. Marián Pal ček, Dubnica nad Váhom, I ČO: 
32290381; právny dôvod 
vzniku: neuhradená faktúra č. 20100004; súpisová hodnota majetku: 400,03 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 1050,00; mena: €; dlžník: C-TECHNIK M aschinen – und Anlagenbau GmbH, An der Beek 
255, Niederkruchten, 
DE.; právny dôvod vzniku: neuhradená faktúra č. 20090813; súpisová hodnota majetku: 1050,00 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 42 252,70; mena: €; dlžník: Elastomer  Solutions, s.r.o., Beluša, I ČO: 36704423; 
právny dôvod vzniku: 
neuhradené faktúry č. 20090796;20090801;20090817;20090818; 
20090819;20090822;20100002/A;; súpisová hodnota maj etku: 42 252,70 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 4 886,55; mena: €; dlžník: IMC Slovak ia s.r.o., Považská Bystrica, I ČO: 
31632220.; právny dôvod 
vzniku: neuhradené faktúry č. 20090715; 20090716;20090717; 20090730; 20090731; 20090761; 
20090762; 20090763; 
20090764; 20090765; 20090784; 20090785; 20090797; 2 0090802; 20090809; 20090815; 20090816; 
súpisová hodnota majetku: 
4886,55€ 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 25 000,00; mena: €; dlžník: INDUSTRIE  TECHNIK WALZWERKANLAGEN HANDEL GmbH, An 
der Rossmuhle 17, 
Krefeld - Huls.; právny dôvod vzniku: neuhradená fa ktúra č. 20090547.; súpisová hodnota 
majetku: 25 000,00 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 60,40; mena: €; dlžník: Industrial Se rvice, s.r.o., SNP 70/30-42, Nová Dubnica , 
I ČO: 44881606; 
právny dôvod vzniku: neuhradená faktúra č. 20090767.; súpisová hodnota majetku: 60,40 € 
Peňažná poh ľadávka 



Celková suma: 416,26; mena: €; dlžník: JAMP, spol. s r.o., Pivovarská 458, Ilava, I ČO: 
31617131.; právny dôvod 
vzniku: neuhradené faktúry č.: 20090710; 20090725; 20090726; 20090727; súpisová  hodnota 
majetku: 416,26 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 1933,05; mena: €; dlžník: DDO, s.r.o. , Dubnica nad Váhom, I ČO: 36344541.; právny 
dôvod vzniku: 
neuhradené faktúry č.: 20090657; 20090676; 20090732; 20090759; 20090810 ; ; súpisová hodnota 
majetku: 1933,05 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 1178,47; mena: €; dlžník: LUKAN s.r.o ., Továrenská 716, Púchov, I ČO: 31620507.; 
právny dôvod vzniku: 
neuhradené faktúra č.: 20090153; 20090154; 20090168;; súpisová hodnota majetku: 1178,47 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 90,44; mena: €; dlžník: TS - PAT, a.s ., Nádražná 1698, Dubnica nad Váhom, I ČO: 
31623085.; právny 
dôvod vzniku: neuhradená faktúra č.: 20090358; súpisová hodnota majetku: 90,44 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 203,50; mena: €; dlžník: Topos Továrn iky, a.s., Odbojárov 294/10, Továrniky, 
I ČO: 36518182.; právny 
dôvod vzniku: neuhradené faktúry č.: 20090768; 20090769; 20090807;; súpisová hodnota majetku: 
203,50 € 
Peňažná poh ľadávka 
Celková suma: 4 396,26; mena: €; dlžník: ZTS LR NaJ US, a.s., Areál ZTS č. 924, Dubnica nad 
Váhom, I ČO: 36294632.; 
právny dôvod vzniku: neuhradené faktúry č.: 20090670; 20090690; 20090691; 20090692; 20090711 ; 
20090721; 20090722; 
20090723; 20090724; 20090775; 20090789; 20090811; 2 0090812;; súpisová hodnota majetku: 4 
396,26 € 
Pohľadávka z ú čtu alebo inej formy vkladu 
Číslo ú čtu (názov a forma vkladu): 1241892251/0200; zostatk ová suma: -23,74; mena: €; banka 
(alebo iná inštitúcia): 
VÚB, a.s.; súpisová hodnota majetku: -23,74 € 
Pohľadávka z ú čtu alebo inej formy vkladu 
Číslo ú čtu (názov a forma vkladu): neuvedené; zostatková su ma: -8,64; mena: €; banka (alebo 
iná inštitúcia): 
Slovenská sporite ľňa,a.s.; súpisová hodnota majetku: -8,64 € 
Pohľadávka z ú čtu alebo inej formy vkladu 
Číslo ú čtu (názov a forma vkladu): 0360368087/0900; zostatk ová suma: 71,82; mena: €; banka 
(alebo iná inštitúcia): 
Slovenská sporite ľňa,a.s.; súpisová hodnota majetku: 71,82 € 
Pohľadávka z ú čtu alebo inej formy vkladu 
Číslo ú čtu (názov a forma vkladu): 2625702298/1100; zostatk ová suma: -6,83; mena: €; banka 
(alebo iná inštitúcia): 
Tatra Banka, a.s.; súpisová hodnota majetku: -6,83 € 
Pohľadávka z ú čtu alebo inej formy vkladu 
Číslo ú čtu (názov a forma vkladu): 0362395230/0900; zostatk ová suma: 2,38; mena: €; banka 
(alebo iná inštitúcia): 
Slovenská sporite ľňa,a.s.; súpisová hodnota majetku: 2,38 € 
JUDr. Danica Birošová, správca 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/4/2010 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/4/2010 S 106 
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): B EST KOM s.r.o. v konkurze 
, Továrenská 422, Beluša 
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 36 299 898 
Iné zverejnenie 
Zápisnica z konania schôdze verite ľov 
Dátum a čas konania schôdze: 21. 05. 2010 o 09,00 hod. 
Miesto konania schôdze: v sídle správcu Piaristická  46, Tren čín 
Zoznam prítomných verite ľov: pod ľa prezen čnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 a je 
neoddelite ľnou sú čas ťou tejto 
zápisnice. 
Začiatok schôdze: 09,00 hod. 
Predseda schôdze: JUDr. Danica Birošová, správca ko nkurznej podstaty 
Zapisovate ľka: Viera Urbanová 
Prezentácia: 
Prezentácia prítomných verite ľov sa uskuto čnila od 08,30 do 09,00 hod. 
Program schôdze: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 
3. Vo ľba verite ľského výboru 
4. Rozhodovanie o výmene správcu 
5. Rôzne 



6. Záver 
1. K bodu 1/ Otvorenie 
Otváram schôdzu verite ľov dlžníka BEST KOM s r.o. v konkurze so sídlom: To várenská 422, 
Beluša, I ČO: 36 299 898. 
Som JUDr. Danica Birošová a ako správca konkurznej podstaty budem predseda ť tejto schôdzi v 
súlade s ust. § 35 ods. 
1 ZKR. O priebehu schôdze bude spísaná zápisnica sp rávcom a to tak, že správca bude diktova ť 
opis priebehu schôdze 
pod ľa § 35 ods. 6 ZKR k jednotlivým bodom programu zapi sovate ľovi. 
Odpis zápisnice bude po ukon čení schôdze priamo doru čený súdu. Zápisnica bude tvori ť súčas ť 
správcovského spisu a 
veritelia majú nárok do zápisnice nahliada ť , majú nárok na odpis zápisnice za úhradu vecných 
nákladov a to pod ľa 
ust. § 35 ods. 7 ZKR a to za 0,17 € za jednu stranu  vrátane DPH. 
Schôdza bola zvolaná pod ľa ust. § 34 ods. 1 a 4 ZKR zverejnením termínu a pr ogramu schôdze v 
Obchodnom vestníku č. 
060B/2010 zo d ňa 29. 03. 2010. 
Poučujem verite ľov o právach a povinnostiach spojených s ú čas ťou na schôdzi verite ľov a o 
spôsobe hlasovania 
uvedeného v ust. § 35 ods. 2 , 3 , 4 ZKR a to že pr ávo zú častni ť sa na schôdzi verite ľov má 
každý verite ľ 
prihlásenej poh ľadávky. Schôdza verite ľov je uznášaniaschopná ak sú prítomní aspo ň traja 
veritelia oprávnení 
hlasova ť. Schôdza verite ľov sa uznáša nadpolovi čnou vä čšinou hlasov prítomných verite ľov. Právo 
hlasova ť má 
verite ľ, ktorého poh ľadávka je v čase konania schôdze verite ľov zistená, na každé jedno euro 
zistenej sumy 
poh ľadávky má verite ľ jeden hlas. 
Schôdza je uznášaniaschopná, pretože sa jej zú čast ňujú veritelia v po čte 6 osôb, ktorých 
celkový po čet hlasov je 
272 392. Oprávnených hlasova ť je 5 verite ľov. 
Uznesenie č. 1 
Schôdza verite ľov je uznášaniaschopná, nako ľko je prítomných 6 verite ľov s celkovým po čtom 
hlasov 272 392 pri čom 
oprávnených hlasova ť je 5 verite ľov. 
K bodu 2/ – Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 
Predstúpila JUDr. Danica Birošová správca konkurzne j podstaty úpadcu a predniesla krátku 
správu o stave konkurzného 
konania. Oboznámila prítomných verite ľov o činnosti a o úkonoch vykonaných správcom odo d ňa 
vyhlásenia konkurzu, 
ktoré sa týkali predovšetkým zistenia majetku úpadc u, zistenia záväzkov úpadcu súvisiacich s 
prihlásenými 
poh ľadávkami verite ľov a poukázala i na štyri správy o priebehu konkurz ného konania, ktoré 
podala na Okresný súd 
Tren čín. Oboznámila verite ľov so súpisovými zložkami majetku, ktoré boli zapís ané do všeobecnej 
podstaty, 
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 041B/2010. Dlžník nevlastní nehnute ľný majetok, v súpise 
majetku je hnute ľný 
majetok a poh ľadávky. Do konkurzu si svoje poh ľadávky prihlásilo 29 verite ľov v celkovej výške 
681 205,37 € z toho 
zistená suma bola vo výške 427 318,99 € a popretá b ola suma 253 886,38. €. Správky ňa 
informovala prítomných 
verite ľov, že úpadca nevykonáva v sú časnosti žiadnu podnikate ľskú činnos ť a nemá žiadnych 
zamestnancov. 
Uznesenie č. 2: 
Schôdza verite ľov berie správu na vedomie. 
K bodu 3/ – Vo ľba verite ľského výboru 
Predkladám návrh na jednotlivých členov verite ľského výboru v súlade s ust.§ 37 ods. 1 ZKR, 
pod ľa ktorého návrhy na 
jednotlivých členov verite ľského výboru predkladá správca spomedzi prítomných verite ľov 
oprávnených na schôdzi 
verite ľov hlasova ť v zásade od verite ľa s najvyšším po čtom hlasov, až kým nie sú zvolení aspo ň 3 
členovia 
verite ľského výboru. Navrhujem uskuto čni ť hlasovanie o členoch verite ľského výboru zoradených od 
verite ľa s 
najvyšším po čtom hlasov (príloha č. 2). 
Hlasovanie: 
Za verite ľa s č. 23/ ARCADIA FINAL PROJEKT s.r.o. 
Za: 0 
Proti č. .: 23,10,20,21,22 
Proti hlasov: 272 392 
Za verite ľa s č. 10/ Sociálna pois ťovňa, a.s. 



Za: 0 
Proti č.: 23,10,20,21,22 
Proti hlasov: 272 392 
Za verite ľa s č. 20/Ing. Arch. Antal Marián 
Za: 0 
Proti č.: . 23,10,20,21,22 
Proti hlasov: 272 392 
Za verite ľa s č. 21/KOVO Beluša, s.r.o. 
Za: 0 
Proti č.: 23,10,20,21,22 
Proti hlasov: 272 392 
Za verite ľa s č. 22/ Ing. Arch. Antalová Simona 
Za: 0 
Proti č.: 23,10,20,21,22 
Proti hlasov: 272 392 
Verite ľský výbor nebol zvolený a funkciu VV bude vykonáva ť príslušný súd. 
Uznesenie č. 3 
Schôdza verite ľov nezvolila VV a funkciu VV bude vykonáva ť súd. 
K bodu 4/ – Rozhodovanie o výmene správcu 
Do pôsobnosti schôdze verite ľov patrí rozhodovanie o výmene správcu. O výmene sp rávcu sa 
rozhoduje vždy na prvej 
schôdzi verite ľov. 
Dávam hlasova ť: 
Za: 0 
Proti: 5 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 4 
Schôdza verite ľov potvrdila JUDr. Danicu Birošovú vo funkcii správ cu. 
K bodu 5/ – Rôzne 
VV sa nezvoláva s tým, že správca konkurznej podsta ty požiada súd o udelenie záväzného pokynu 
na spe ňaženie 
majetku. 
Uznesenie č. 5 
Schôdza verite ľov uvedené berie na vedomie. 
Prítomní veritelia nemali žiadne pripomienky a otáz ky. 
K bodu 6/ – Záver 
Týmto bol program prvej schôdze verite ľov vy čerpaný, predsedky ňa schôdze po ďakovala prítomným 
verite ľom za ú čas ť a 
schôdzu o 09,30 hod. ukon čila 
Predseda schôdze verite ľov: JUDr. Danica Birošová – správca 
Zapisovate ľka: Viera Urbanová 
V Tren číne 21. 05. 2010 
JUDr. Danica Birošová, správca 
UZNESENIE 
Okresný súd Tren čín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BEST KOM, s.r.o. 
, so sídlom: Továrenská 422, 018 61 Beluša, I ČO: 36 299 898, o žiadosti správcu o uloženie 
pokynu rozhodol 
takto: 
Správca je povinný o priebehu a stave konkurzu vrát ane priebehu a stavu spe ňažovania 
informova ť súd formou písomne 
vyhotovenej správy obsahujúcej vecnú a časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov správcovskej  
činnosti, ktorú bude 
správca podáva ť súdu vždy do 10. d ňa po skon čení kalendárneho štvr ťroka. 
Záväzný pokyn o postupe správcu pri spe ňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu: 
– poh ľadávky v súpisovej hodnote 147 699,19 € 
– hnute ľné veci v súpisovej hodnote 165 021,07 € 
I. Spôsob spe ňažovania poh ľadávok: formou verejného ponukového konania v prípa de, ak nedôjde k 
ich dobrovo ľnej 
úhrade dlžníkmi úpadcu ani na výzvu správcu a ich s údne vymáhanie sa bude javi ť ako neú čelné 
alebo náklady na ich 
vymoženie by prevyšovali hodnotu vymáhanej istiny 
- v I. kole ponukového konania za najvyššiu ponuku,  minimálne za cenu uvedenú v súpise majetku 
- v II. kole ponukového konania za najvyššiu ponuku , minimálne za cenu 50 % uvedenú v súpise 
majetku 
- v III. kole ponukového konania priamym predajom z a najvyššiu ponuku, ktorá môže by ť nižšia 
ako cena uvedená v 
súpise majetku. 
II. Spôsob spe ňažovania hnute ľných vecí: formou verejného ponukového konania 
- v I. kole ponukového konania za najvyššiu ponuku,  minimálne za cenu uvedenú v súpise majetku 
- v II. kole ponukového konania za najvyššiu ponuku , minimálne za cenu 50 % uvedenú v súpise 
majetku 
- v III. kole ponukového konania priamym predajom z a najvyššiu ponuku, ktorá môže by ť nižšia 
ako cena uvedená v 



súpise majetku. 
III. Podmienky spe ňažovania: 
- správca zverejní ponukové konania v Obchodnom ves tníku, na úradnej tabuli Mesta Púchov a v 
regionálnom periodiku 
s minimálnym obsahom inzerátu: nezamenite ľne ozna čený predmet predaja, spôsob ur čenia ceny, 
spôsob získania 
podmienok ponukového konania (kedy, kde a za akú ce nu si záujemca môže tieto podmienky 
vyzdvihnú ť alebo objedna ť), 
lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doru čenia ponúk, termín otvárania obálok, lehotu na 
vyhodnotenie ponúk, 
ur čenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ponúkanej kúpn ej ceny v prípade porušenia podmienok zo 
strany vybratého 
účastníka 
IV. Podmienky ponukového konania a lehoty na predlo ženie ponúk: 
- podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v  podmienkach predaja 
- podmienky predaja majetku budú záujemcovi k dispo zícii u správcu najmenej 10 dní pred 
termínom odovzdávania 
obálok 
- záujemcovia o ú čas ť v ponukovom konaní si môžu v čase a na mieste uvedenom v inzeráte 
vyzdvihnú ť podmienky 
ponukového konania, ktorých prílohou bude zoznam ma jetku ur čeného na predaj, a to za úhradu, 
ktorú ur čí správca v 
rozsahu za každý jednotlivý výtla čok podmienok ponukového konania 
- ponuka záujemcu musí by ť doru čená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najne skôr v de ň a 
hodinu ur čenú v 
inzeráte na adresu správcu uverejnenú v inzeráte, i nak sa ponuky nebudú považova ť za riadne a 
včas doru čené a to 
ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím ur čenej lehoty. Takéto ponuky správca odmietne 
ako oneskorené. 
- ponuka musí by ť doru čená v zalepenej obálke s výrazným ozna čením “konkurz 29K/4/2010 – 
neotvára ť” 
- každý záujemca môže do sú ťaže predloži ť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak s a 
všetky jeho ponuky 
na tento predmet predaja odmietnu 
- riadne a v čas doru čená ponuka správcovi je záväzná až do skon čenia ponukového konania, 
nemožno ju meni ť, dop ĺňať 
a zobra ť spä ť 
V. Obsah ponuky: 
- ozna čenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto po dnikania, I ČO; u fyzických osôb 
nepodnikate ľov meno, 
priezvisko, bydlisko, rodné číslo) 
- ozna čenie predmetu kúpy, ktorý musí by ť zhodný s jeho ozna čením uvedeným v zozname majetku 
ur čeného na predaj 
- návrh kúpnej ceny 
- aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osved čujúci 
postavenie záujemcu, 
nie starší ako 30 dní odo d ňa podania ponuky; v prípade fyzickej osoby nepodnik ate ľa fotokópiu 
občianskeho preukazu 
- doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu ce nu na ú čet správcu vo výške ur čenej 
správcom z ceny uvedenej v 
súpise majetku podstát (výpis z ú čtu, príp. iný doklad osved čujúci zaplatenie preddavku) 
- doklad preukazujúci finan čné krytie na zaplatenie zostatku kúpnej ceny (výpis  z ú čtu, 
vinkulácia, zmluva o 
pôži čke, príp. iný osved čujúci doklad) 
- spôsob vrátenia zaplateného preddavku na kúpnu ce nu v prípade, ak bude ú častník v ponukovom 
konaní neúspešný 
- ponuka musí by ť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatut árnymi zástupkami v zmysle 
výpisu z Obchodného 
registra. 
VI. Vyhodnotenie ponúk: 
- správca predloží v termíne, ktorý bude zverejnený  v Obchodnom vestníku a v inzeráte, 
neporušené obálky 
verite ľskému výboru, za ú časti ktorého sa obálky otvoria a vyhotoví sa o tom úradný záznam 
- správca vyhodnotí ponuky v termíne, ktorý bude zv erejnený v Obchodnom vestníku a v inzeráte 
a vyhotoví o tom 
úradný záznam, ktorý predloží verite ľskému výboru 
- ví ťazom ponukového konania sa stane ú častník, ktorý splnil ponukové podmienky a sú časne 
ponúkne najvyššiu kúpnu 
cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správ com vyzvaný na zvýšenie ponúk. V takom 
prípade sa ví ťazom 
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v sprá vcom ur čenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu 
cenu 
- v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správ ca vyhradzuje právo ponuku odmietnu ť 



- neúspešným záujemcom ponukového konania správca v ráti zaplatené finan čné prostriedky na 
kúpnu cenu v lehote 
najneskôr do 7 dní odo d ňa vyhodnotenia ponúk 
- v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspeš ný a napriek tomu odmietne uzavrie ť kúpnu 
zmluvu – zmluvu o 
postúpení poh ľadávok, alebo kúpnu cenu neuhradí v čas pod ľa pokynu správcu, správca má nárok na 
zmluvnú pokutu vo či 
takémuto záujemcovi vo výške 10 % z ponúknutej kúpn ej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej 
podstaty úpadcu 
- majetok, ktorý nebude možné spe ňaži ť uvedeným spôsobom, môže správca po schválení verite ľským 
výborom vylú či ť zo 
súpisu majetku 
V prípade, že sa v priebehu konkurzu zaradí do všeo becnej podstaty ďalší majetok, napr. 
hnute ľné veci, cenné 
papiere, poh ľadávky at ď., správca bude pri jeho spe ňažovaní postupova ť pod ľa charakteru majetku 
v zmysle uvedeného 
pokynu. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
Okresný súd Tren čín d ňa 28. 5. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadc u: BEST KOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Továrenská 422, 018 61 Dubnica nad Váhom 
I ČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 299 898 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUD r. Danica Birošová 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/4/2010 S106 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/4/2010 
Iné zverejnenie 
JUDr. Danica Birošová správca so sídlom Piaristická  46, 911 01 Tren čín úpadca: BEST KOM, 
s.r.o. v konkurze, 
Továrenská 422, 018 61 Beluša, touto cestou vyhlasu je I. kolo verejného ponukového konania na 
predaj majetku – 
hnute ľných vecí patriacich do konkurznej podstaty úpadcu Správca konkurznej podstaty úpadcu 
touto cestou vyhlasuje 
ponukové konanie na predaj hnute ľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpad cu. 
Záujemcovia musia splni ť 
podmienky ponukového konania, ktoré im budú sprístu pnené v pracovných d ňoch od 21.-28.6.2010 v 
čase od 08:00 do 
15:00 hod. v sídle správcu. Výška minimálneho podan ia pre I. kolo za predávaný majetok je cena 
uvedená v súpise 
majetku. Otváranie obálok s ponukami sa uskuto ční v sídle správcu d ňa 29.06.2010 o 08:00 hod. 
Za riadne doru čenú sa 
považuje ponuka doru čená do sídla správcu do 28.06.2010 15:00 hod. Ponuk y budú vyhodnotené v 
lehote 10 dní odo d ňa 
otvárania obálok s ponukami. V prípade porušenia po dmienok ponukového konania vybratým 
účastníkom, túto budú 
povinní uhradi ť zmluvnú pokutu 10% z ponúkanej kúpnej ceny. Bližšie  informácie ako aj termín 
obhliadky možno 
dohodnú ť na tel. č.: 032 – 6583 076 (7). 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadc u: BEST KOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Továrenská 422, Belu ša, 018 61 
I ČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 299 898 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUD r. Danica Birošová 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/4/2010 S106 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/4/2010 
Iné zverejnenie 
JUDr. Danica Birošová, správca, so sídlom: Piaristi cká 46, 911 01 Tren čín, úpadca: BEST KOM, 
s.r.o. v konkurze, 
Továrenská 422, 018 61 Beluša, touto cestou vyhlasu je II. kolo verejného ponukového konania na 
predaj majetku – 
hnute ľných vecí patriacich do konkurznej podstaty úpadcu.  
Správca konkurznej podstaty úpadcu touto cestou vyh lasuje ponukové konanie na predaj 
hnute ľného majetku patriaceho 
do konkurznej podstaty úpadcu. Záujemcovia musia sp lni ť podmienky ponukového konania, ktoré im 
budú sprístupnené 
v pracovných d ňoch od 02. – 16.8.2010 v čase od 08.00 do 15.00 hod. v sídle správcu. 
Výška minimálneho podania pre II. kolo za predávaný  majetok je 50 % z ceny uvedenej v súpise 
majetku. Otváranie 
obálok s ponukami sa uskuto ční v sídle správcu d ňa 17.08.2010 o 08.00 hod. Za riadne doru čenú 
sa považuje ponuka 
doru čená do sídla správcu do 16.08.2010 15.00 hod. 
Ponuky budú vyhodnotené v lehote 10 dní odo d ňa otvárania obálok s ponukami. V prípade 
porušenia podmienok 



ponukového konania vybratým ú častníkom, títo budú povinní uhradi ť zmluvnú pokutu 10 % z 
ponúkanej kúpnej ceny. 
Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky možno d ohodnú ť na tel. č.: 032 – 6583 076 (7). 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadc u: 
BEST KOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Továrenská 422, 018 61 Beluša 
I ČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 299 898 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUD r. Danica Birošová 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/4/2010 S106 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/4/2010 
Iné zverejnenie 
JUDr. Danica Birošová, správca so sídlom : Piaristi cká 46, 911 01 Tren čín, úpadca : BEST KOM, 
s.r.o. vkonkurze so 
sídlom Továrenská 422, 018 61 Beluša, touto cestou vyhlasuje III. kolo verejného ponukového 
konania na predaj 
majetku – hnute ľných vecí patriacich do konkurznej podstaty úpadcu.  
Záujemcovia musia splni ť podmienky ponukového konania, ktoré im budú sprístu pnené vpracovných 
dňoch od 25.10.2010 
do 5.11.2010 vpracovných d ňoch v čase od 08:00 do 15:00 hod. vsídle správcu. Výška mi nimálneho 
podania pre III. 
kolo za predávaný majetok nie je stanovená. Ví ťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, 
ktorý ponúkne 
najvýhodnejšiu ponuku a platobné podmienky. 
Otváranie obálok sa uskuto ční vsídle správcu d ňa 08.11.2010 o 08:30 hod. Za riadne doru čenú 
ponuku sa považuje 
ponuka doru čená do sídla správcu do 5.11.2010 15:00 hod. Ponuky  budú vyhodnotené v lehote 10 
dní odo d ňa otvárania 
obálok s ponukami. V prípade porušenia podmienok po nukového konania vybratým ú častníkom, títo 
budú povinní uhradi ť 
zmluvnú pokutu 10 % z ponúkanej kúpnej ceny. 
Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky predáva ného majetku možno dohodnú ť na tel. č. 032 – 
6583 076. 
Okresný súd Tren čín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BEST KOM, s.r.o. v 
konkurze 
, so sídlom: Továrenská 422, 018 61 Beluša, I ČO: 36 299 898, o žiadosti správcu o uloženie 
pokynu takto 
rozhodol 
Z á v ä z n ý p o k y n o postupe správcu pri spe ňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú 
podstatu - hnute ľné veci: 
- súbor dlhodobý majetok k 31. 12. 2009 v súpisovej  hodnote 31 313,81 € 
- súbor sklad hotových výrobkov v súpisovej hodnote  49 306,21 € 
- súbor nedokon čená výroba v súpisovej hodnote 44 702,72 € 
Spôsob spe ňažovania uvedeného hnute ľného majetku: formou priameho predaja z vo ľnej ruky. 
Majetok, ktorý nebude možné ani takýmto spôsobom sp eňaži ť, môže správca po schválení 
verite ľským výborom vylú či ť 
zo súpisu majetku. 
V prípade, že sa v priebehu konkurzu zaradia do vše obecnej podstaty ďalšie hnute ľné veci alebo 
poh ľadávky, správca 
bude pri jeho spe ňažovaní postupova ť pod ľa záväzného pokynu - uznesenia č.k. 29K/4/2010-1070 zo 
dňa 28. 05. 2010. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
Okresný súd Tren čín d ňa 8. 2. 2011 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu: BEST KOM s.r.o. v 
konkurze 
, so sídlom Továrenská 422, 018 61 Beluša, I ČO: 36 299 898, uznesením č.k. 29K/4/2010-1156 zo 
dňa 19.01.2011 
povolil vstup 
nového verite ľa: Slovenská konsolida čná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratisl ava, 
I ČO: 
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodné ho verite ľa: Da ňové riadite ľstvo Slovenskej 
republiky, so 
sídlom: Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica, I ČO: 00 634 816, ktorému zverejnením oznamu o 
nadobudnutí 
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku  zanikne postavenie ú častníka tohto 
konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť dňa 12.02.2011. 
Okresný súd Tren čín d ňa 14.2.2011 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadc u: BEST KOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Továrenská 422, Belu ša, 018 61 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka: 36 299 898 



Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUD r. Danica Birošová 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/4/2010 S106 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/4/2010 
Iné zverejnenie 
JUDr. Danica Birošová, správca so sídlom: Piaristic ká 46, 911 01 Tren čín, úpadcu: BEST KOM, 
s.r.o. v konkurze so 
sídlom Továrenská 422, 018 61 Beluša, touto cestou vyhlasuje I. kolo verejného ponukového 
konania na predaj 
majetku – poh ľadávok patriacich do konkurznej podstaty úpadcu. Zá ujemcovia musia splni ť 
podmienky ponukového 
konania, ktoré im budú sprístupnené v pracovných d ňoch od 26.4.2011 do 11.5.2011 v pracovných 
dňoch v čase od 
08:00 do 15:00 hod. v sídle správcu. Výška minimáln eho podania pre I. kolo za predávaný 
majetok je stanovená 
najmenej 100 % z ceny stanovenej správcom pre spe ňažovanie. Ví ťazom ponukového konania sa 
stane ten záujemca, 
ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku a platobné podm ienky. Otváranie obálok sa uskuto ční v 
sídle správcu d ňa 
12.5.2011 o 08:30 hod. Za riadne doru čenú ponuku sa považuje ponuka doru čená do sídla správcu 
do 11.5.2011 15:00 
hod. Ponuky budú vyhodnotené v lehote 10 dní odo d ňa otvárania obálok s ponukami. V prípade 
porušenia podmienok 
ponukového konania vybratým ú častníkom, títo budú povinní uhradi ť zmluvnú pokutu 10 % z 
ponúkanej kúpnej ceny. 
Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky predáva ného majetku možno dohodnú ť na tel. č. 032 – 
6583 076. 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadc u: 
BEST KOM, s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Továrenská 422, Belu ša, 018 61 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka: 36 299 898 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUD r. Danica Birošová 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/4/2010 S106 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/4/2010 
Iné zverejnenie 
JUDr. Danica Birošová, správca, so sídlom: Piaristi cká 46, 911 01 Tren čín, úpadcu: BEST KOM, 
s.r.o. v konkurze, so 
sídlom Továrenská 422, 018 61 Beluša, touto cestou vyhlasuje II. kolo verejného ponukového 
konania na predaj 
majetku – poh ľadávok patriacich do konkurznej podstaty úpadcu. Zá ujemcovia musia splni ť 
podmienky ponukového 
konania, ktoré im budú sprístupnené v pracovných d ňoch od 16.5.2011 do 31.5.2011 v pracovných 
dňoch v čase od 
08:00 do 15:00 hod. v sídle správcu. Výška minimáln eho podania pre II. kolo za predávaný 
majetok je stanovená 
najmenej 50 % z ceny stanovenej správcom pre spe ňažovanie. 
Ví ťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktor ý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku a 
platobné podmienky. 
Otváranie obálok sa uskuto ční v sídle správcu d ňa 1.6.2011 o 08:30 hod. Za riadne doru čenú 
ponuku sa považuje 
ponuka doru čená do sídla správcu do 31.5.2011 15:00 hod. 
Ponuky budú vyhodnotené v lehote 10 dní odo d ňa otvárania obálok s ponukami. V prípade 
porušenia podmienok 
ponukového konania vybratým ú častníkom, títo budú povinní uhradi ť zmluvnú pokutu 10 % z 
ponúkanej kúpnej ceny. 
Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky predáva ného majetku možno dohodnú ť na tel. č. 032 – 
6583 076. 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: BEST KOM, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Továrenská 422, 018 61 Beluša 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 299 898 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/4/2010 S 106 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/4/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie - verejné ponukové konanie 
JUDr. Danica Birošová, správca so sídlom: Piaristic ká 46, 911 01 Tren čín, úpadca: BEST KOM, 
s.r.o. v konkurze so 
sídlom 
Továrenská 422, 018 61 Beluša, touto cestou vyhlasu je III. kolo verejného ponukového konania 
na predaj majetku – 
poh ľadávok patriacich do konkurznej podstaty úpadcu. Zá ujemcovia musia splni ť podmienky 
ponukového konania, ktoré 
im 



budú sprístupnené v pracovných d ňoch od 3.10.2011 do 18.10.2011 v pracovných d ňoch v čase od 
08:00 do 15:00 hod. v 
sídle správcu. 
Výška minimálneho podania pre III. kolo za predávan ý majetok nie je stanovená. Ví ťazom 
ponukového konania sa stane 
ten 
záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku a pla tobné podmienky. Otváranie obálok sa 
uskuto ční v sídle správcu 
dňa 
19.10.2011 o 08:30 hod. Za riadne doru čenú ponuku sa považuje ponuka doru čená do sídla správcu 
do18.10.2011 15:00 
hod. 
Ponuky budú vyhodnotené v lehote 10 dní odo d ňa otvárania obálok s ponukami. V prípade 
porušenia podmienok 
ponukového 
konania vybratým ú častníkom, títo budú povinní uhradi ť zmluvnú pokutu 10 % z ponúkanej kúpnej 
ceny. 
Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky predáva ného majetku možno dohodnú ť na tel. č. 032 – 
6583 076. 
Spisová zna čka: 29K/4/2010 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu BEST KOM, s.r.o. v 
konkurze so sídlom 
Továrenská 422, 018 61 Beluša, I ČO 36 299 898, uznesením č.k. 29K/4/2010-1237 zo d ňa 
24.10.2011 potvrdil prevod 
všetkých poh ľadávok prihlásených verite ľom Sociálna pois ťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 
10, 813 63 
Bratislava, I ČO 30 807 484 vedených v kone čnom zozname poh ľadávok pod č. 10-S-1 až 10-S-10 na 
nového verite ľa 
Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislav a, I ČO 35 776 005. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť dňa 17.11.2011. 
Okresný súd Tren čín d ňa 21. 11. 2011 
JUDr. Hana Hubináková, vyšší súdny úradník 
 

 
Spisová zna čka:  29K/4/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
BEST KOM, s.r.o. v konkurze so sídlom Továrenská 42 2, 018 61 Beluša, I ČO 36 
299 898, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie 
Piaristická 46, Tren čín, o návrhu obchodnej spolo čnosti Slovenská 
konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislav a, I ČO 35 776 
005 na vstup do konkurzného konania, takto 
 
ROZHODOL 
 
P o t v r d z u j e  sa prevod prihlásených a ziste ných poh ľadávok verite ľa 
Sociálna pois ťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, I ČO 30 
807 484 vedených v kone čnom zozname poh ľadávok pod č. 10-S-1 až 10-S-10 na 
nového verite ľa Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 
Bratislava, I ČO 35 77 60 05. 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu môže poda ť odvolanie ten, koho sa prevod alebo 
prechod poh ľadávky priamo týka. a to v lehote 15 dní odo d ňa jeho doru čenia 
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Ok resného súdu Tren čín 
písomne v dvoch vyhotoveniach. 
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach  (ozna čenie súdu ktorému 
je ur čené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 
uvies ť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu  sa napáda, v čom 
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za n esprávny a čoho sa 
odvolate ľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.). 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 24. 10. 2011 

JUDr. Michal Fiala, samosudca  
 



Spisová zna čka:  29K/4/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
BEST KOM, s.r.o. v konkurze so sídlom Továrenská 42 2, 018 61 Beluša, I ČO 36 
299 898, uznesením č.k. 29K/4/2010-1237 zo d ňa 24.10.2011 potvrdil prevod 
všetkých poh ľadávok prihlásených verite ľom Sociálna pois ťovňa so sídlom Ul. 
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, I ČO 30 807 484 vedených v 
kone čnom zozname poh ľadávok pod č. 10-S-1 až 10-S-10 na nového verite ľa 
Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislav a, 
I ČO 35 776 005. 
 
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť d ňa 17.11.2011. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 21. 11. 2011 

JUDr. Hana Hubináková, vyšší súdny úradník  
 

 
Spisová zna čka:  29K/4/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
BEST KOM, s.r.o., so sídlom Továrenská 422, 018 61 Beluša, I ČO 36 299 989, 
ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová, so sídlo m kancelárie Piaristická 
46, 911 01 Tren čín, zna čka správcu S106, o návrhu obchodnej spolo čnosti 
Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislav a, 
I ČO 35 776 005, na potvrdenie prevodu poh ľadávok takto 
 
ROZHODOL 
 
P o t v r d z u j e  sa prevod poh ľadávok z pôvodného verite ľa Všeobecná 
zdravotná pois ťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava , I ČO 
35 937 874 na verite ľa Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 
21, 814 99 Bratislava, I ČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených 
pohľadávok vo výške 10 010,16 €, ktoré sú vedené v kone čnom zozname 
pohľadávok pod č. 15/V1 až 15/V10. Zverejnením oznamu o nadobudnutí  
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku  zanikne pôvodnému 
konkurznému verite ľovi postavenie ú častníka tohto konania. 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu môže poda ť odvolanie ten, koho sa prevod alebo 
prechod poh ľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní odo d ňa jeho doru čenia 
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Ok resného súdu Tren čín 
písomne v dvoch vyhotoveniach. 
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( ozna čenie súdu  ktorému 
je ur čené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 
uvies ť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu  sa napáda, v čom 
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za n esprávny a čoho sa 
odvolate ľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. 
Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpi sov). 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 1. 3. 2013 

JUDr. Michal Fiala, samosudca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spisová zna čka:  29K/4/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
BEST KOM, s.r.o. v konkurze so sídlom Továrenská 42 2, 018 61 Beluša, I ČO 36 
299 989, uznesením č.k. 29K/4/2010-1279 zo d ňa 01.03.2013 potvrdil prevod 
pohľadávok z pôvodného verite ľa Všeobecná zdravotná pois ťovňa, a.s. so 
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, I ČO 35 937 874 na nadobúdate ľa 
Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislav a, 
I ČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených poh ľadávok vo výške 10 010,16 
eura, ktoré sú vedené v kone čnom zozname poh ľadávok pod č. 15/V1 až 15/V10. 
Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti toh to uznesenia v obchodnom 
vestníku zanikne pôvodnému konkurznému verite ľovi postavenie ú častníka 
tohto konania. 
 
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť d ňa 26.03.2013. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 27. 3. 2013 

Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník  
 
 

Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok B EST 
KOM, s.r.o. so sídlom Továrenská 422, 018 61 Beluša , I ČO 36 299 898, 
ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom  kancelárie Piaristická 
46, 911 01 Tren čín, zna čka správcu S106, o návrhu správcu na zrušenie 
konkurzu pre nedostatok majetku, takto 
 
ROZHODOL 
 
I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu BEST KOM, s. r.o. so sídlom 
Továrenská 422, 018 61 Beluša, I ČO 36 299 898  sa  z r u š u j e  pre 
nedostatok majetku. 
 
II. Správcovi JUDr. Danici Birošovej so sídlom kanc elárie Piaristická 46, 
911 01 Tren čín, zna čka správcu S106, sa odmena a úhrada výdavkov  n e p  r i 
z n á v a . 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu môže poda ť odvolanie správca a verite ľ, ktorého 
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená v lehote 15 dní odo d ňa 
doru čenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch 
vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Tren čín. 
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( ozna čenie súdu,  ktorému 
je ur čené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje) uvies ť, proti 
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napá da, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny  a čoho sa  odvolate ľ 
domáha. 
 
Uznesenie sa považuje za doru čené d ňom jeho zverejnenia v Obchodnom 
vestníku aj v prípade, ak sa doru čuje iným spôsobom. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 13. 6. 2013 

JUDr. Michal Fiala, samosudca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spisová zna čka:  29K/4/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpa dcu 
BEST KOM, s.r.o. so sídlom Továrenská 422, 018 61 B eluša, I ČO 36 299 898, 
ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom  kancelárie Piaristická 
46, 911 01 Tren čín, zna čka správcu S106, o návrhu správcu na zrušenie 
konkurzu pre nedostatok majetku, uznesením č.k. 29K/4/2010-1288 zo d ňa 
13.06.2013 zrušil konkurz pre nedostatok majetku. 
 
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť d ňa 09.07.2013. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 11. 7. 2013 

Mgr. Natália Žiltová, vyšší súdny úradník  
 

 


