
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka DPmarket, s.r.o. 

, so sídlom: Centrum 2428, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 403 261, o návrhu na vyhlásenie 
konkurzu na majetok 

dlžníka takto 

rozhodol 

V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka DPmarket, s.r.o., so sídlom: Centrum 2428, 017 

01 Považská 

Bystrica, IČO: 36 403 261. 
Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie 

Piaristická 46, 911 01 

Trenčín. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka 
DPmarket, s.r.o. so sídlom 

Centrum 2428, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 403 261, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, 
trvalé bydlisko alebo 

registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, 

spôsobom v zmysle čl. 40 

Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 

Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu 

prihlásili svoje pohľadávky 

na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 29K/55/2010 a v 
dvoch rovnopisoch 

správcovi na adresu jeho kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po 
zverejnení 

uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 

P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou 
spolu 

s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 
665/2005 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a 
doplnení niektorých 

zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu 
jeho kancelárie 

a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od 
vyhlásenia konkurzu. Na 

prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze 
neprihliada. 

Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne 

účinky ako uplatnenie 

práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň 
nasledujúci po zverejnení 

uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 

Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze 
právo, aby jeho 

pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo 

speňaženia majetku 

podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, 

inak pohľadávku 

nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj 
pre budúce 

pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou. 

Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, 
priezvisko 

a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie 

uspokojenia pohľadávky 

zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a 
príslušenstvo s rozdelením 

podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť 
datované a podpísané 

veriteľom. 

Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je 
datovaná alebo podpísaná, 

na prihlášku sa v konkurze neprihliada. 

Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len 

„zabezpečený veriteľ“), 

má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej 
uspokojenie za 

podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola 

zabezpečená. Toto 

právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak 
zanikne. 

Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny 
dôvod vzniku 



zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je 

zabezpečená. Ak 

prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo 
uplynutím lehoty na 

prihlasovanie pohľadávok zanikne. V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia 

pohľadávok, ktorých 

vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z 
podmienenej 

pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej 

pohľadávky, ak 

tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky 

voči úpadcovi aj 

ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení 

konkurzu pohľadávka 

voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce 

pohľadávky voči 

úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. 

Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí 

vznik pohľadávky. 

Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej 

pohľadávky sa v konkurze 
neprihliada. 

Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v 
jednotlivých 

prihláškach (ďalej len „súhrnný prehľad“). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, 

súhrnný prehľad pripojí 

k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v 
konkurze neprihliada. 

Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na 
datovanom a ním 

podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných 
prihláškach, na jeho 

prihlášky sa v konkurze neprihliada. 

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí 

správca prepočtom 

podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou 
centrálnou bankou 

alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný 
kurz Európska 

centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí 
správca s odbornou 

starostlivosťou. 
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje 

postúpená pohľadávka, 

k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku 
prihlasuje 

veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, k prihláške pripojí aj 
vyhlásenie, že 

pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške 

poprieť. Ak sa 

listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich 

pripojiť k súhrnnému 

prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok 

určujúci hodnotu 

nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na 

prihlášku nepeňažnej 

pohľadávky sa v konkurze neprihliada. 

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku 
podniku, v prihláške 

je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území 
Slovenskej republiky; 

k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie 
písomností prijal. 

Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len 
zverejnením 

v Obchodnom vestníku. 

Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo 
nesprávnej prihlášky; 

na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež 
povinný 

v potvrdení uviesť, či prihlášku možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o 
prípadných nedostatkoch 



prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo 

doplniť len do 

uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených 
v prihláške. 

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. 

Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom (§ 22 
ods. 3 zák. 

č. 7/2005 Z.z.). 

Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom 
na jeho pomer 

k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník 

môže uplatniť 

námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr 

doručené námietky súd 

neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti 
komu smeruje, dôvod, 

pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode 

vylúčenia dozvedel. Na 

podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec 
nadriadenému súdu nepredkladá 

(§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). 

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po 
zverejnení súdneho 

rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa 

podľa tohto zákona 

zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci 

deň po ich zverejnení 
v Obchodnom vestníku. 

Okresný súd Trenčín dňa 27. 9. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: 

DPmarket,s.r.o. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Centrum 2428, Považská Bystrica 

IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 403 261 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/55/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/55/2010 

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu 
JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka: DPmarket, s.r.o., so sídlom: Centrum 2428, Považská 

Bystrica, IČO: 

36 403 261, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné 

nahliadať 

v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 
08,00 do 14,00 hod. 

Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle 032/6583076. 

V Trenčíne 12. 10. 2010 
JUDr. Danica Birošová, správca 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: 

DPmarket, s.r.o. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Centrum 2428, Považská Bystrica 

IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 403 261 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/55/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/55/2010 

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov JUDr.Danica Birošová, správca úpadcu DPmarket, s r.o., so 
sídlom Centrum 2428, 

Považská Bystrica, IČO: 36 403 261, zvoláva podľa ustanovenia § 34 ZKR 1. schôdzu veriteľov, 

ktorá sa bude konať 

v sídle správcu JUDr.Danici Birošovej na Piaristickej ul. 46 v Trenčíne dňa 20.12.2010 o 09,00 
hod. s týmto 

programom: 

1. Otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského 
výboru 4. Rozhodovanie 



o výmene správcu 5. Rôzne 6. Záver Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad 
totožnosti, právnické 

osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo 
poverením na zastupovanie 

a dokladom totožnosti. 

V Trenčíne 14. 10. 2010 
JUDr. Danica Birošová, správca 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: 

DPmarket , s.r.o. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Centrum 2428, Považská Bystrica 

IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 403 261 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/55/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/55/2010 
Súpis všeobecnej podstaty 

Typ súpisnej položky majetku:STAVBA 

Typ súpisnej položky majetku:Obchodný dom 

Obec:Lednické Rovne 

Štát:SR 

Ulica: 

Orientačné číslo: 
Názov katastrálneho územia:Lednické Rovne 

Číslo LV:1627 

Súpisné číslo:2 

Parcelné číslo:316 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):100 000,- € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: 

DPmarket, s.r.o. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Centrum 2428, Považská Bystrica 

IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 403 261 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/55/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/55/2010 

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania VV: 20.12. 2010 

Miesto konania : v sídle správcu JUDr. Danica Birošová,Piaristická 46, Trenčín 

Začiatok zasadnutia: 09,15hod. Ukončenie zasadnutia: 09,30hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 1. Otvorenie 2. Voľba predsedu VV 3. Rôzne 4. Ukončenie 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 

Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril veriteľ V-TRADE, a.s. Skonštatoval, že veriteľský výbor 
je uznášaniaschopný 

nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia. Veriteľ V-TRADE, a.s. navrhol za predsedu VV JUDr. 
Alžbetu Pasiarovú. 

K bodu 2 – Voľba predsedu Veriteľského výboru 

Bolo uskutočnené hlasovanie, navrhnutý na predsedu VV bol JUDr. Alžbeta Pasiarová. Dávam 

hlasovať: Výsledok 

hlasovania: Za: 3 Proti:0 Zdržal sa:0 Uznesenie č. 1 Uznesenie bolo prijaté. Predsedom VV je 
JUDr. Alžbeta 

Pasiarová. 

K bodu 3 – Rôzne 

K tomuto bodu predložila písomnú žiadosť o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia majetku 

správkyňa 
konkurznej podstaty DPmarket, s.r.o. v konkurze JUDr. Danica Birošová. K predloženému návrhu 

bola vykonaná 

diskusia a bol dohodnutý spôsob speňaženia nehnuteľného majetku. Do súpisu majetku úpadcu bol 

zaradený nehnuteľný 
majetok – stavba – Obchodný dom v Lednických Rovniach v súpisovej hodnote 100 000 €. 

Nehnuteľnosť sa bude 

speňažovať v zmysle ustanovenia § 92 ods. 6 ZKR dražbou. Oznámenie súvisiace s dražbou správca 
zverejní 

v Obchodnom vestníku. Členovia VV navrhli, aby nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom. 
Znalecký posudok bol 

vypracovaný pred 12 mesiacmi Ing. Plačkom, bolo dohodnuté , že nový znalecký posudok bude 
vypracovaný týmto 

znalcom. Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: Za:3 Proti:0 Zdržal sa:0 

Uznesenie VV udeľuje správcovi postupovať pri speňažovaní majetku tak, ako je uvedené v 
záväznom pokyne. 



K bodu 4 – Rôzne 

Správkyňa informovala, že vypovedala nájomnú zmluvu spoločnosti KVARTA CHOCO, s.r.o., Lednicke 
Rovne nájomný pomer 

sa ukončí 31.01.2011. Bolo dohodnuté , že s podnájomníkmi ako i so spoločnosťou KVARTA CHOCO , 
s.r.o. Lednicke 

Rovne budú uzavreté nové nájomné zmluvy s účinnosťou odo dňa 01.02.2011 za obdobných podmienok 
aké boli dohodnuté 

v podnájomných zmluvách. Správkyňa zabezpečí prehlásenie odberov energií, vody na úpadcu v 
lehote do 31.01.2011. 

K bodu 5 – Záver 

Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 
JUDr. Alžbeta Pasiarová, predseda VV 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: 

DPMarket, s.r.o. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Centrum 2428, Považská Bystrica 

IČO/Dátum narodenia dlžníka: 36 403 261 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/55/2010 S106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/55/2010 
Iné zverejnenie 

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 1/2011 DPMarket, s.r.o. v konkurze, Centrum 2428, Považská 

Bystrica 018 41, IČO: 

36403261 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 13679/R 
zastúpená: JUDr. 

Danica Birošová, správca konkurznej podstaty /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 7.6.2011 o 10:00 hod. 

Miesto konania dražby: sídlo správcu, JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín 

Navrhovateľ dražby: DPMarket, s.r.o. v konkurze, Centrum 2428, Považská Bystrica, PSČ: 018 41, 

IČO: 
36 403 261 

Opakovanie dražby: prvá dražba 

Predmet dražby: 

LV č. Katastrálny úrad Správa katastra Katastrálne územie Okres Obec 1627 Púchov Púchov 
Lednické Rovne Púchov 

Lednické Rovne 168 Púchov Púchov Lednické Rovne Púchov Lednické Rovne Parcely registra „C“: 

Spoluvlastnícky podiel 

: 87/3319 Parc. č. Druh Výmera/m^2/ Poznámky 316 Zastavané plochy a nádvoria 4276 LV č.168 
Stavby: Spoluvlastnícky 

podiel 1/1 Súpisné číslo Na parcele č. Druh stavby Druh pozemku 

Poznámka 2 316 13 obchodný dom Zastavané plochy a nádvoria LV č. 1627 Byty a nebytové 
priestory: Spoluvlastnícky 

podiel o veľkosti Číslo bytu Podlažie/Vchod Adresa Výmera (m^2) - - 
-------------------------------------------------- - 

Obhliadka predmetu dražby: 

Prvý termín obhliadky Druhý termín obhliadky 

27.5.2011 od 10:00 do 12:00 hod. 3.6.2011 od 10:00 do 12:00 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 v obci Lednické 

Rovne, pred hlavným 

vchodom do obchodného domu. 

Kontaktná osoba Stanislav Biroš, tel. č. 032 6583 076. Účasť na obhliadke je potrebné 

telefonicky dohodnúť v deň 
predchádzajúci termínu obhliadky do 15:300 hod. 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: Obchodný dom, s.č. 2 na pozemku parc.č. 316, k.ú. 
Lednické Rovne. 

Rok ukončenia výstavby a začatia používania: 1980 (údaje o veku stavby sú zistené na základe 
oznámenia právneho 

predchodcu súčasného vlastníka, a nie sú v rozpore s inými dokladmi, ani zisteniami počas 
miestneho šetrenia 



a kvalitou použitých stavebných prác a celkovým technickým stavom). Budova je dvojpodlažná, má 

1. Podzemné 

podlažie (suterén) a 1. Nadzemné podlažie (prízemie). Podkrovie nie je stavebne upravené, 

budova má plochú 

strechu. Objekt má polyfunkčný charakter, nie je halou (čiže sa v ňom neprevažuje, resp. sa v 

ňom ani nenachádza 

priestor v každom horizontálnom smere s minimálne 10 m voľným priestorom, bez zvislej nosnej 
konštrukcie). 

Zaradenie /kategorizácia 801 81 budovy obchodných domov, 1230 Budovy pre obchod a služby. 

Zvislá nosná 

konštrukcia: montovaný skelet typu Priemstav, s murovanou výplňou. Základy vrátane zemných 
prác: pásy z betónu 

prekladaného kameňom, s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie : montovaný 
skelet, s murovanou 

výplňou. Strop: montovaný panelový. Zastrešenie bez krytiny: plochá strecha dvojsvrstvová. 

Krytina: živičná, z 

ťažkých natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie: úplné, plechové pozinkované strechy 

parapetov, žľaby a zvody 
z pozinkovaného plechu. V jednom nebytovom priestore sú plastové okná. Úpravy vnútorných 

povrchov: vápenocementová 

omietka hladká, na mnohých miestach zatečená cez poškodenú strechu, avšak v čase obhliadky je 
už opravená. Úpravy 

vonkajších povrchov: prevažuje keramický obklad malých rozmerov, s vodorovnými prasklinami na 

úrovni atiky 

a vysunutého stropu na 1. P.P., kde je zatečená a opadaná omietka od striedania teplôt, mrazov 
a zatekania 

a vysušovania a silne poškodenej keramickej plastiky na vstupnej časti priečelia smerom od 
schodov od námestia – 

ide o opravu v rozsahu údržby prvkov krátkodobej životnosti, bez vplyvu na životnosť stavby. 
Vnútorné keramické 

obklady: bežné obklady v sociálnych zariadeniach (záchody, umývadlá, kuchynské kúty a pod.) 

Dvere: hladké, plné. 

Vráta: plechové. Okná: prevažujú výkladové, z časti aj zdvojené oceľové, v jednom nebytovom 
priestore plastové. 

Povrchy podláh: prevažuje benátska dlažba, v menšej časti keramická veľkoplošná, alebo bežná 
100/100 mm. 

Vykurovanie: z vlastnej plynovej kotolne. Elektroinštalácia: svetelná aj motorická, ističe. 
Bleskozvod: je. 

Vnútorný vodovod: oceľové rúrky, rozvod studenej aj teplej vody. Vnútorná kanalizácia: zvislé 
zvody liatinové 

alebo plastové, odpady zo všetkých zariaďovacích predmetov. Vnútorný plynovod: rozvod plynu je 
len v kotolni. 

Ohrev teplej vody: prevažuje centrálny, podporne sú montované aj malé lokálne elektrické 

zásobníky. Vybavenie 

kuchyne bežné. Hygienické zariadenia a WC : umývadlá, záchody splachovacie a pisoáre, aj 

sprchovacie kúty. Výťah: 
nie je. Ostatné : štandard (napr. rozvod verejného telefónu, odvetrávanie malých miestností 

lokálnymi 

ventilátormi, požiarne hydranty, mreže a pod.). Popis práv a záväzkov k predmetu dražby: LV č. 
1627 – nie sú LV 

č. 168: por.č. 6: pod V 2165/10 vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka strpieť 
existenciu plynáresnkých 

zariadení oprávneného v rozsahu podľa geom. plánu č. 101_10 Ing. Pavla Riška a povinnosť strpieť 
prechod a prejazd 

zamestnancov a vozidiel oprávneného na účely údržby a opravy plynárenských zariadení na celom 
pozemku poz. Parc. 

KN-C č. 316 zast. Plochy a vým. 4276 m^2 v prospech SPP-distribúcia, a.s., IČO: 35910739, 
Mlynské nivy 44/b, 

Bratislava, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena – 18/11, 26/11 

Znalecký posudok: Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná cena 
odhadu 7/2011 JUDr. Ing. 

Jozef Plačko 17.3.2011 325.000,- EUR 
Najnižšie podanie a minimálne prihodenie: 

Najnižšie podanie 325.000,- EUR 

Minimálne prihodenie 1.000 EUR 

Dražobná zábezpeka Výška dražobnej zábezpeky: 20.000,- EUR 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: vkladom na účet, alebo v hotovosti 

Číslo účtu a numerický kód banky: 4008111790/7500 VS: 1/2011 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: 
Legionárska 7185/5.911 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 29.4.2011 
JUDr. Danica Birošová, správca konkurznej podstaty DPMarket, s.r.o. v konkurze 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DPmarket, s.r.o. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Centrum 2428, 017 01 Považská Bystrica 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 403 261 

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 

Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/55/2010 S106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/55/2010 

Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty 

Celková suma konečného výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu : 263.410,63 EUR 

Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku : 98.753,54 EUR 

Poučenie správcu : 

V súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR zverejňujem v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu 

výťažku všeobecnej 
podstaty 

úpadcu. Lehota na schválenie je 30 dní odo dňa uverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku. 
V uvedenej lehote 



môže 

veriteľský výbor návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu upúlatniť odôvodnené 
námietky. 

Nezabezpečení 

veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na adrese : 

Piaristická 46, Trenčín, po 

predchádzajúcom telefonickom dohovore a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať veriteľslý 
výbor, aby proti návrhu 

konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky. 

Trenčín, 23.12.2011 
JUDr. Danica Birošová, správca 

 

Spisová značka: 29K/55/2010 

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 

DPmarket, 

s.r.o. so sídlom Centrum 2428, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 403 261, 

ktorého 

správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 

Trenčín, o 

návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, 

uznesením 

č.k. 29K/55/2010-156 zo dňa 23.03.2012 zrušil konkurz po splnení konečného 

rozvrhu 

výťažku. 

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.04.2012. 

Okresný súd Trenčín dňa 18. 4. 2012 

Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 

 

Spisová značka: 29K/55/2010 

Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok DPmarket, 
s.r.o. so 

sídlom Centrum 2428, Považská Bystrica, IČO 36 403 261, takto 
ROZHODOL 

Správca JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, Trenčín, 

sa o d 

v o l á v a z funkcie správcu. 

Poučenie 

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 

Okresný súd Trenčín dňa 17. 5. 2012 

JUDr. Michal Fiala, samosudca 

 

 


