
UZNESENIE 

 

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Slovenská republika - 

Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Daňový úrad Bánovce nad Bebravou, 

Textilná 20, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00 634 816, o návrhu na 

vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka: ENZO - VERONIKA - VES, a.s., so 

sídlom 957 03 Deţerice 342, IČO: 34 130 039, rozhodol takto: 

 

Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlţníka ENZO - VERONIKA - VES, a.s., so 

sídlom 957 03 Deţerice 342, IČO: 34 130 039. 

Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie 

Piaristická 46, 911 01 Trenčín. 

 

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov 

dlţníka ENZO - VERONIKA - VES, a.s. so sídlom 957 03 Deţerice 342, IČO: 34 

130 039, 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 dlţníka sa vyzývajú, 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/25/2010 a v dvoch rovnopisoch správcovi na 

adresu jeho kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa povaţuje deň nasledujúci 

po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 

 

Poučenie pre veriteľov:  

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 povaţuje 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 výťaţku 

zo speňaţenia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze 

riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemoţno v konkurze 

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

budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou. Pre kaţdú pohľadávku musí 



byť predloţená samostatná prihláška. V prihláške sa vţdy 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 výťaţku zo speňaţenia 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 môţe, aţ keď správcovi preukáţe vznik podmienenej 

pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky 

prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlţníci a 

záloţcovia 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 

nepredloţí 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, ţe 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 nepeňaţná pohľadávka, k 

prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňaţnej pohľadávky. 

Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňaţnej pohľadávky nepripojí, na 

prihlášku nepeňaţnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na 

území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zloţku 

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, ţe 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 poţiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o 

doručení prihlášky. Správca je tieţ povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku moţno 

podľa odseku 1 alebo odseku 2 povaţovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch 

prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môţe 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. 

Náleţitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo 

sleduje, musí byť podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v 

akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu 

povaţuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Proti uzneseniu o vyhlásení 

konkurzu môţe podať odvolanie dlţník, 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 moţno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môţe 

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 povaţuje 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 povaţujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich 

zverejnení v Obchodnom vestníku. 

Okresný súd Trenčín dňa 15. 7. 2010 

JUDr. Michal Fiala, sudca 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES,a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: 957 03 Deţerice 342 

IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu 
JUDr. Danica Birošová, správca dlţníka ENZO – VERONIKA – VES, a.s., so 

sídlom: 957 03, Deţerice 342, IČO: 34 130 039, oznamuje , ţe do správcovského 

spisu je moţné nahliadať v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín, v 

úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod. do 14,00 hod. Termín si 

moţno vopred dohodnúť na tel. č. 032/658 3076. 

V Trenčíne 27. 07. 2010 

JUDr. Danica Birošová, správca 

 

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 

ENZOVERONIKA- VES, a.s., so sídlom: 957 03 Deţerice 342, IČO: 34 130 039, 

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

Trenčín, o návrhu správkyne na predlţenie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku 

podstát rozhodol takto: 

 

Lehota na vyhotovenie súpisu majetku podstát sa predlžuje do 20. 09. 2010. 

 

Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. c. 7/2005 

Z.z.). 

Okresný súd Trencčín dňa 6. 8. 2010 

JUDr. Michal Fiala, sudca 

 



Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 

IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
JUDr.Danica Birošová, správca dlţníka ENZO-VERONIKA-VES,a.s. so sídlom 

Deţerice 342, IČO: 34 130 039, 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 07.10.2010 o 09,00 hod. s týmto programom:  

1. Otvorenie  

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania  

3. Voľba veriteľského výboru  

4. Rozhodovanie o výmene správcu  

5. Rôzne  

6. Záver  

 

Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predloţil doklad totoţnosti, právnické 

osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukáţu plnou 

mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totoţnosti. 

JUDr. Danica Birošová, správca 

V Trenčíne 12. 08. 2010 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO - VERONIKA 

- VES, a.s. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 

IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Súpis všeobecnej podstaty 
Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA 

Typ súpisnej poloţky majetku:SO - 07 d) triedenie odpadov - oblúková hala 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Ulica: 

Orientačné číslo: 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 



Súpisné číslo:351 

Parcelné číslo:2131/28 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):50000,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA 

Typ súpisnej poloţky majetku:SO - 23 prestrešenie šrotoviska 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Ulica: 

Orientačné číslo: 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Súpisné číslo:350 

Parcelné číslo:2131/30 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):10000,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA 

Typ súpisnej poloţky majetku:pl. pre stavebný odpad 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Ulica: 

Orientačné číslo: 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Súpisné číslo:343 

Parcelné číslo:2131/18 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):5000,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA 



Typ súpisnej poloţky majetku:SO - 01 hala 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Ulica: 

Orientačné číslo: 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Súpisné číslo:342 

Parcelné číslo:2117/13 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):50000,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA 

Typ súpisnej poloţky majetku:SO - 07 c) hala triedenia odpadkov 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Ulica: 

Orientačné číslo: 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Súpisné číslo:349 

Parcelné číslo:2131/31 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):80000,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA 

Typ súpisnej poloţky majetku:SO - 07 b) hala zhodnocovania plastov 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Ulica: 

Orientačné číslo: 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Súpisné číslo:348 

Parcelné číslo:2131/14 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 



Súpisová hodnota majetku (aj mena):50000,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA 

Typ súpisnej poloţky majetku:SO - 01 prevádzková sociálna budova (vrátnica) 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Ulica: 

Orientačné číslo: 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Súpisné číslo:308 

Parcelné číslo:2134/8 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):5000,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

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

ENZO - VERONIKA - VES, a.s. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 

IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 S106 

 

Súpis oddelenej podstaty 
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový 

úrad Bánovce nad Bebravou 

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 20/S 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):19178 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/4 



Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):76712,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):65 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2128/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):260,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):694 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/6 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):2776,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):3212 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 



Parcelné číslo:2131/5 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):12848,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):886 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2117/13 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):3544,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):895 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/30 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):3580,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):481 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 



Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/28 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1924,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):58 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/29 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):232,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1230 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/19 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):4920,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):1 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 



Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/17 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):4,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):578 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/18 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):2312,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1384 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/15 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):5536,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):12 

Obec:Deţerice 



Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/16 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):48,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1017 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/13 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):4068,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):750 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/14 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):3000,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):29 



Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/11 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):116,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):649 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/12 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):2596,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):53 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/9 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):212,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 



Výmera (m^2):16 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/10 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):64,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):228 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/7 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):912,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):93 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/8 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):372,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 



Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO - VERONIKA 

- VES, a.s. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 

IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Súpis oddelenej podstaty 
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: SLovenská republika - Daňový 

úrad Bánovce nad Bebravou 

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 20/S 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):18 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2136/15 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):72,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):381 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2136/7 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1524,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 



Výmera (m^2):152 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2136/6 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):608,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1142 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2136/5 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):4568,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):6353 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2136/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):25412,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 



Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):250 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2135 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1000,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):68 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2134/9 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):272,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):75 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2134/8 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):300,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 



Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1105 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2134/7 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):4420,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):150 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2134/4 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):600,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1770 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2134/3 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):7080,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 



 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):4559 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2134/1 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):18236,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):1036 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:662 

Parcelné číslo:2131/31 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):4144,00 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 

IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Súpis oddelenej podstaty 
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový 

úrad 

Bánovce nad Bebravou, Textilná 20, Bánovce nad Bebravou 



Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 20/S 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):291 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:739 

Parcelné číslo:2117/6 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):87 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):401 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:813 

Parcelné číslo:2117/7 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):120 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):428 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:813 

Parcelné číslo:2136/3 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):128 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 



Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):72 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:813 

Parcelné číslo:2136/4 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):22 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):15 845 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:803 

Parcelné číslo:2132/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):4 754 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):4036 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:739 

Parcelné číslo:2117/4 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1 211 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 



Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):106 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:739 

Parcelné číslo:2117/5 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):32 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 

IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Súpis všeobecnej podstaty 
Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Lesné pozemky 

Výmera (m^2):5 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:1434 

Parcelné číslo:2131 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):5/12 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):2 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 



Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 

IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Súpis oddelenej podstaty 
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový 

úrad 

Bánovce nad Bebravou, Textilná 

20, Bánovce nad Bebravou 

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 20/S 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):808 m^2 

Obec:Dolný Badín 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Dolný Badín 

Číslo LV:346 

Parcelné číslo:305/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):8080 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Záhrady 

Výmera (m^2):309 m^2 

Obec:Dolný Badín 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Dolný Badín 

Číslo LV:346 

Parcelné číslo:305/5 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1545 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 



Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):51 m^2 

Obec:Novot 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Novot 

Číslo LV:3291 

Parcelné číslo:1281/6 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/30 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Orná pôda 

Výmera (m^2):74 m^2 

Obec:Novot 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Novot 

Číslo LV:3291 

Parcelné číslo:1281/8 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/30 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Trvalé trávne porasty 

Výmera (m^2):523 m^2 

Obec:Novot 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Novot 

Číslo LV:3290 

Parcelné číslo:1280/4 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):200 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 



 

Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA 

Typ súpisnej poloţky majetku:Rodinný dom 

Obec:Novot 

Štát:SR 

Ulica: 

Orientačné číslo: 

Názov katastrálneho územia:Novot 

Číslo LV:3290 

Súpisné číslo:945 

Parcelné číslo:1280/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):10 000 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):174 m^2 

Obec:Novot 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Novot 

Číslo LV:3290 

Parcelné číslo:1280/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1740 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty 

Výmera (m^2):264 m^2 

Obec:Novot 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Novot 

Číslo LV:3290 

Parcelné číslo:1280/3 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):100 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 



Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):196 m^2 

Obec:Bánovce nad Bebravou 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Horné Ozorovce 

Číslo LV:531 

Parcelné číslo:415/3 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):59 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):3317 m^2 

Obec:Bánovce nad Bebravou 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Horné Ozorovce 

Číslo LV:531 

Parcelné číslo:416/1 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):995 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):221 m^2 

Obec:Bánovce nad Bebravou 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Horné Ozorovce 

Číslo LV:539 

Parcelné číslo:416/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/4; 1/4; 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):33,20 € 



Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):999 m^2 

Obec:Bánovce nad Bebravou 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Horné Ozorovce 

Číslo LV:531 

Parcelné číslo:415/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):300 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:STAVBA 

Typ súpisnej poloţky majetku:Oblúková hala 

Obec:Dolný Badín 

Štát:SR 

Ulica: 

Orientačné číslo: 

Názov katastrálneho územia:Dolný Badín 

Číslo LV:346 

Súpisné číslo:128 

Parcelné číslo:305/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):105 000 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):151 m^2 

Obec:Bánovce nad Bebravou 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Horné Ozorovce 

Číslo LV:565 



Parcelné číslo:415/4 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):7/16; 7/16 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):39,60 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Záhrady 

Výmera (m^2):160 m^2 

Obec:Dolný Badín 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Dolný Badín 

Číslo LV:346 

Parcelné číslo:305/6 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):800 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Trvalé trávne porasty 

Výmera (m^2):4037 m^2 

Obec:Dolný Badín 

Štát: SR 

Názov katastrálneho územia: Dolný Badín 

Číslo LV:346 

Parcelné číslo:305/8 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1220 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):109 m^2 

Obec:Bánovce nad Bebravou 

Štát:R 

Názov katastrálneho územia: Horné Ozorovce 



Číslo LV:531 

Parcelné číslo:416/3 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):33 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Trvalé trávnaté porasty 

Výmera (m^2):850 m^2 

Obec:Novot 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Novot 

Číslo LV:3290 

Parcelné číslo:1280/1 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):300 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné polochy 

Výmera (m^2):3068 m^2 

Obec:Bánovce nad Bebravou 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Horné Ozorovce 

Číslo LV:531 

Parcelné číslo:416/5 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):920 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 

IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 



Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Súpis oddelenej podstaty 
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový 

úrad Bánovce nad Bebravou,  

Textilná 20, Bánovce nad Bebravou 

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 20/S 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Orná pôda 

Výmera (m^2):20 135 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:816 

Parcelné číslo:2133 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):4/40; 1/8; 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1359 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1147 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:581 

Parcelné číslo:2132/1 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):2/8; 5/40; 4/16; 5/24; 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):286,70 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Orná pôda 

Výmera (m^2):4978 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 



Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:413 

Parcelné číslo:2130 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):5/12 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):622,20 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1723 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:413 

Parcelné číslo:2131/3 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):5/12 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):215,40 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1037 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:764 

Parcelné číslo:2134/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):5/24; 4/16; 4/40; 1/8; 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):212,40 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 



IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Súpis oddelenej podstaty 
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový 

úrad Bánovce nad Bebravou, Textilná 20, Bánovce nad Bebravou 

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 20/S 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Orná pôda 

Výmera (m^2):20 135 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:816 

Parcelné číslo:2133 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):4/40; 1/8; 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1359 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1147 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:581 

Parcelné číslo:2132/1 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):2/8; 5/40; 4/16; 5/24; 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):286,70 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Orná pôda 

Výmera (m^2):4978 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 



Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:413 

Parcelné číslo:2130 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):5/12 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):622,20 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1723 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:413 

Parcelné číslo:2131/3 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):5/12 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):215,40 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:Ostatné plochy 

Výmera (m^2):1037 m^2 

Obec:Deţerice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Deţerice 

Číslo LV:764 

Parcelné číslo:2134/2 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):5/24; 4/16; 4/40; 1/8; 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):212,40 € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES,a.s. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 



IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania: 09. 11. 2010 

Miesto konania: v sídle správcu – JUDr. Danica Birošová, so sídlom: Piaristická 

46, Trenčín 

Začiatok rokovania: 13:00 hod. 

Ukončenie rokovania: 14,30 hod. 

Program zasadnutia 

1. Otvorenie 

2. Správa správcu konkurznej podstaty o postupe v konkurznom konaní 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda VV a privítal prítomných na 

zasadnutí. Výbor je uznášaniaschopný,nakoľko sa zúčastnili štyria členovia VV. 

 

2. Správa správcu konkurznej podstaty o postupe v konkurznom konaní 

Správkyňa podrobne informovala prítomných členov veriteľského výboru o stave 

konkurzného konania. Informovala, ţe podala trestné oznámenie na Úrad boja 

proti organizovanej kriminalite Bratislava. Informovala o výzve adresovanej 

spoločnosti Green Company na vydanie majetku a o všetkých ţiadostiach na 

poskytnutie súčinnosti adresovaných tretím osobám. Zároveň informovala, ţe 

spoločnosť Green Company odmieta vydať majetok a poţiadala o zapísanie 

poznámky do súpisu podľa ust. § 78 ZKR. K tomu uviedla, ţe vyzve ţiadateľa na 

podanie vylučovacej ţaloby. Čo sa týka hnuteľného majetku, tento sa nachádza u 

spoločnosti Green Company, ktorá bola vyzvaná na jeho vydanie. Z uvedeného 

dôvodu netrvá na vydaní záväzného pokynu na spenaţenie majetku, nakoľko tento 

je sporný a spenaţenie nemôţe prebiehať. Dalej informovala členov veriteľského 

výboru o doručených ţiadostiach na prenájom a odkúpenie majetku. Členovia VV 

sa oboznámili so ţiadostami o prenájom spoločnosti METROPOLITEJ s.r.o. 

Topoľčany a spoločnosti Belukra Plus, s.r.o., Nitra. Po oboznámení sa s ponukami 

VV ukladá správcovi nasledovný záväzný pokyn. Uzatvoriť nájomnú zmluvu so 

spol. METROPOLITEJ s.r.o., Druţby 3510/30, Topoľčany, ktorej predmetom 

bude prenájom nehnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty za cenu 

200 € mesačne s podmienkou, ţe ako nájomca zabezpečia ochranu majetku pred 

skazou, zničením alebo iným podstatným znehodnotením. Návrh nájomnej zmluvy 

správca zašle členom VV na odsúhlasenie e-meilom. Doba nájmu bude od 15. 11. 

2010 do spenaţenia majetku. K tomuto bodu prebehla diskusia. Členovia VV 

navrhli , aby správca poţiadal štátne orgány o súčinnost pri vydaní majetku. 



 

3. Rôzne 

VV sa dohodol na stretnutí dňa o 25. 11. 2010, 13,00 hod. v sídle správcu. 

 

4. Záver 

Rokovanie ukončil predseda Veriteľského výboru Obec Deţerice a poďakoval sa 

prítomným za účasť. 

Obec Deţerice, predseda Veriteľského výboru 

JUDr. Danica Birošová, správca 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO - VERONIKA 

- VES, a.s. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice c. 342 

IČO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S106 

Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Súpis oddelenej podstaty 
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Leoni Autokabel Slowakia 

spol. s r.o., Trenčín 

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 18/L 

 

Typ súpisnej poloţky majetku:POZEMOK 

Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria 

Výmera (m^2):20517 

Obec:Horné Naštice 

Štát:SR 

Názov katastrálneho územia:Horné Naštice 

Číslo LV:1149 

Parcelné číslo:654/17 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):334000,- € 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zloţky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES, a.s. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: 957 03 Deţerice 342 



ICO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová znacka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová znacka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Iné zverejnenie 

Odpoved na výzvu 

Uznesením Okresného súdu v Trencíne c. k. 29K/25/2010-93 zo dna 15. 07. 2010 

bol na majetok spolocnosti: ENZO-VERONIKA-VES a.s., so sídlom: 957 03 

Deţerice 342, ICO: 34 130 039, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do 

funkcie správcu. Pre úcely vedenia konkurzu bol podla § 95 odst. 1 ZKR zriadený 

správcom úcet císlo 4011710356/7500 v CSOB, a.s Trencín, s názvom: ENZO-

VERONIKA-VES, a.s. Úpadca mal vo svojej úctovnej evidencii ku vstupu do 

konkurzu vedených 17 úctov s minimálnymi, prípadne mínusovými zostatkami. 

Tieto boli a budú postupne rušené a financné prostriedky sústredené na úcte 

úpadcu otvorenom správcom v CSOB a.s. Trencín. Preto v ţiadosti o vyplatenie 

nespotrebovaného preddavku zo dna 21. 09. 2010 bol uvedený úcet úpadcu vedený 

vo VOLKSBANK Slovensko a.s. a v ţiadosti o vyplatenie nespotrebovaného 

preddavku zo dna 07. 12. 2010 bol uvedený uţ úcet úpadcu zriadený správcom v 

CSOB, a.s. Trencín. Úcet vo VOLKSBANK a.s. bol k 30. 11. 2010 zrušený. 

V Trencíne, 17. 12. 2010 

JUDr. Danica Birošová, správca 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES,a.s. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 

ICO/Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová znacka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová znacka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Zápisnica zo zasadnutia veritelského výboru 
Záznam zo zasadnutia veritelského výboru úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. 

v konkurze. 

Dátum: 21.12.2010.  

Prítomní: podla prezencnej listiny.  

Zaciatok: 10,00.  

Ukoncenie: 11,00.  

Miesto konania: Deţerice, 193. 

 

Program: 

1. otvorenie 

2. informácia o stave konkurzného konania 



3. rôzne 

 

K bodu 1: Rokovanie veritelského výboru otvoril jeho predseda. Informoval 

prítomných clenov, ţe sa ospravedlnili veritelia Sociálna poistovna a Všeobecná 

zdravotná poistovna. Prítomní sú traja clenovia, veritelský výbor je 

uznášaniaschopný. 

 

K bodu 2: Predseda VV poţiadal správkynu konkurznej podstaty, aby strucne 

informovala o aktuálnom stave konkurzného konania. Správkyna uviedla, ţe jej 

boli dorucené výpovede z nájomnej zmluvy a zo zmluve informacnej sluţby. Areál 

úpadcu nachádzajúci sa v Deţericiach je zabezpecený iba do 31.12.2010. 

Spolocnost Green Company neodovzdala nehnutelný majetok, bola jej dorucená 

vylucovacia ţaloba, ku ktorej podala v stanovenej lehote vyjadrenie. Informovala, 

ţe spolocnost Green Company neodovzdala ani hnutelný majetok, podla jej 

dorucenej informácie bol majetok prevedený na tretie osoby. Veritelia zhodne 

uviedli, ţe poverujú správkynu výberom profesionálnej stráţnej sluţby na 

zabezpecenie stráţenia areálu na dobu cca 3 mesiace a zároven bolo správkyni 

uloţené, aby vykonala všetky právne kroky podla ZKR za zistenie, zabezpecenia a 

nadobudnutie majetku do podstaty. 

 

K bodu 3: Predseda VV podakoval prítomným za úcast, poprial im vela zdravia a 

pracovných úspechov do Nového roku. 

Ladislav Chudoba, predseda VV 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES, a.s. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: Deţerice 342 

ICO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová znacka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 

Spisová znacka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Zápisnica zo zasadnutia veritelského výboru 
Dátum konania VV: 25. 11. 2010.  

Miesto konania: Danový úrad Bánovce n/Bebravou. 

Zaciatok zasadnutia: 14,15 hod. 

Ukoncenie zasadnutia: 14,45 hod.  

Prítomní: podla prezencnej listiny.  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Udelenie záväzného pokynu 

3. Ukoncenie 



 

K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti:  

Zasadnutie VV otvoril predseda VV a informoval, ţe sa ospravedlnila Všeobecná 

zdravotná poistovna a SKP a skonštatoval, ţe VV je uznášania schopný, nakolko 

sú prítomní 3 clenovia VV. 

 

K bodu 2 – Udelenie záväzného pokynu správcovi:  

K tomuto bodu predseda VV informoval, ţe mu správkyna predloţila písomnú 

ţiadost o uloţenie záväzného pokynu na spenaţenia majetku. Podla ustanovenia § 

92 ods. 1 písm. d) ZKR sa navrhuje spenaţenie nehnutelného majetku patriaceho 

do konkurznej podstaty úpadcu draţbou. Správca konkurznej podstaty navrhol 

stanovit cenu nehnutelného majetku znaleckým posudkom, ktorý bude 

vypracovaný znalcom v odbore ocenenia nehnutelností a stavieb. Pre draţbu 

organizovanú správcom sa pouţijú ustanovenia § 527/2002 Z.z. o dobrovolných 

draţbách. Draţobné podmienky musia byt schválené Veritelským výborom 

úpadcu. Majetok, ktorý nebude moţné spenaţit uvedeným spôsobom, môţe 

správca po schválení súdom vylúcit z konkurznej podstaty. Predmet spenaţenia: 

Pre úcely co najefektívnejšieho spenaţenia a dosiahnutia co najvyššieho moţného 

výnosu zo spenaţenia navrhujem vytvorit z majetku podliehajúceho draţbe 

“súbory nehnutelností“, ktoré tak budú následne ocenené znaleckými posudkami a 

ako súbory budú predávané draţbou: 

a) súbor 1 – nehnutelnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Deţerice 

b) súbor 2 – nehnutelnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Bánovce nad 

Bebravou 

c) súbor 3 – nehnutelnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Dolný Badín 

d) súbor 4 – nehnutelnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Novot 

e) súbor 5 – nehnutelnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Horné Ozorovce 

 

Predseda dal hlasovat o uloţení záväzného pokynu tak, ako ho predloţil SKP. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 3  

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0.  

Bolo prijaté uznesenie c. l: Veritelský výbor schvaluje záväzný pokyn v zmysle 

predloţeného návrhu správkyne konkurznej podstaty úpadcu ENZO-VERONIKA-

VES, a.s. v konkurze, zo dna 24.11.2010 

 

K bodu 3 – Ukoncenie:  

Predseda VV prítomným podakoval za úcast a zasadnutie VV ukoncil. 

Obec Deţerice, predseda veritelského výboru 

 

Okresný súd Trencín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 

ENZOVERONIKA- VES, a.s. , so sídlom Deţerice 342, Deţerice, ICO 34 130 



039, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie Piaristická 

46, Trencín, o návrhu správkyne na vydanie predbeţného opatrenia takto rozhodol: 

 

Návrh sa zamieta. 

 

Poucenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 

Okresný súd Trencín dna 27.12.2010 

JUDr. Michal Fiala, sudca 

 

Okresný súd Trencín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 

ENZOVERONIKA- VES, a.s. , so sídlom: Deţerice 342, Deţerice, ICO: 34 130 

039, ktoré správcom je JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie Piaristická 

46, Trencín, bez návrhu takto rozhodol: 

 

I. Správca JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie: Piaristická 46, Trencín, 

sa odvoláva z funkcie správcu. 

II. Odvolaná správkyna je povinná aţ do ustanovenia nového správcu vykonávat 

všetky úkony súvisiace so správou, ochranou a zabezpecením majetku úpadcu. 

III. Odvolaná správkyna je povinná do 30 dní od ustanovenia nového správcu 

predloţit zvolenému veritelskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o 

svojej cinnosti a poskytnút novému správcovi všetku potrebnú súcinnost tak, aby 

sa nový správca mohol riadne ujat výkonu svojej funkcie. 

III. Súd zvoláva schôdzu veritelov, ktorá sa bude konat v sídle Okresného súdu 

Trencín, Piaristická 27, Trencín, v miestnosti c. 121 dna 26.01.2011 o 10:00 hod. 

 

Predmet rokovania schôdze veritelov je nasledujúci: 

1. Otvorenie 

2. Správa o cinnosti správcu a stave konkurzu 

3. Hlasovanie o schválení návrhu na nového správcu podla § 42 ods. 5 ZKR 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Prezentácia veritelov zacne o 9.30 hod. Pri prezentácii predloţia veritelia doklad 

totoţnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veritelov 

predloţia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veritela – originál alebo 

osvedcená fotokópia a doklad totoţnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu 

plnej moci alebo poverenia musí vyplývat zastupovanie podla zákona c. 7/2005 Z. 

z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, tieţ 

vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a úcast na 

schôdzi veritelov. Podpis oprávnenej osoby veritela na plnej moci, ak nejde o 

zastupovanie advokátom, musí byt úradne osvedcený. 

 



Poucenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. c. 7/2005 Z. 

z.). 

Okresný súd Trencín dna 30. 12. 2010 

JUDr. Michal Fiala, sudca 

 

29K/25/2010 

Zápisnica zo schôdze veritelov zvolanej Okresným súdom Trencín v právnej veci 

vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. , so 

sídlom: Deţerice 342, Deţerice, ICO: 34 130 039, konanej dna 26. 01. 2011 o 

10.00 hod. na Okresnom súde Trencín, Piaristická 27, Trencín, v miestnosti c. 121 

 

Prítomní:  

JUDr. Michal Fiala., sudca - predseda schôdze veritelov - prítomný 

JUDr. Hana Kršiaková, vyššia súdna úradnícka - prítomný 

Veronika Hlobenová, zapisovatelka - prítomný 

JUDr. Danica Birošová - správca - prítomný 

 

Veritelia:  

Birošová Danica JUDr., Advokátska kancelária 

GAJA spol. s r.o. 

Green Company s.r.o. 

Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r.o. 

Obec Deţerice 

SR - Danový úrad Bánovce nad Bebravou 

TEDOS Bánovce nad Bebravou, spol. s r.o. 

SIAD Slovakia, spol. s r.o. 

 

Program schôdze: 

1. Otvorenie 

2. Správa o cinnosti správcu a stave konkurzu 

3. Hlasovanie o schválení návrhu na nového správcu podla § 42 ods. 5 ZKR 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1 Predseda schôdze JUDr. Michal Fiala otvoril schôdzu veritelov. 

Skonštatoval, ţe je prítomný aspon jeden veritel oprávnený na schôdzi hlasovat, t.j. 

ţe je schôdza veritelov uznášania schopná. Správkyna predniesla správu o cinnosti 

správcu o stave konkurzu. Následne zoradil prítomných veritelov podla poctu ich 

hlasov a oboznámil prítomných s poctom hlasov jednotlivých prítomných 

veritelov, celkovým poctom hlasov prítomných veritelov a väcšinou, ktorá je 

potrebná na prijatie uznesenia schôdze veritelov nasledovne: 

SR - Danový úrad Bánovce nad Bebravou 745 135 



Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r.o. 484 214 

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová 55 216 

Obec Deţerice 10 450 

GAJA spol. s r.o. 10 271 

SIAD Slovakia, spol. s r.o. 6 889 

spolu 1 312 175 
Väcšina potrebná na prijatie uznesenia 656 687,5 

 

K bodu 2 
Predseda schôdze oboznámil prítomných veritelov o dôvodoch, pre ktoré súd 

odvolal JUDr. Danicu Birošovú z funkcie správcu. 

 

K bodu 3 Bolo pristúpené k volbe správcu. 

Predseda schôdze vyzval veritela s najvyšším poctom hlasov SR - Danový úrad 

Bánovce nad Bebravou, aby predniesol návrh na nového správcu. SR - Danový 

úrad Bánovce nad Bebravou navrhol za nového správcu JUDr. Matúša Košaru, 

znacka správcu S1395, adresa kancelárie Piaristická 276/46, 911 40 Trencín. Na to 

bolo pristúpené k hlasovaniu. 

Výsledky hlasovania o návrhu na nového správcu JUDr. Matúša Košaru 

 

Za: 

SR - Danový úrad Bánovce nad Bebravou 745 135 

Obec Deţerice 10 450 

Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r.o. 484 214 

SIAD Slovakia, spol. s r.o. 6 889 

spolu 1 246 688 

 

Proti:  

GAJA spol. s r.o. 

TEDOS Bánovce nad Bebravou, spol. s r.o. 

 

Zdrţal sa:  

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová 

 

Uznesenie 
Za nového správcu konkurznej podstaty právnej veci vyhláseného konkurzu na 

majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-VES, a.s., so sídlom: Deţerice 342, Deţerice, 

ICO: 34 130 039, bol zvolený JUDr. Matúš Košara, znacka správcu S1395, adresa 

kancelárie Piaristická 276/46, 911 40 Trencín. 

 

K bodu 4 
Predstúpil JUDr. Polomský, splnomocnený zástupca Green Company s.r.o., co sa 

týka kúpnych zmlúv 1 a 2 veritelský výbor udelil súhlas, neboli vznesené ţiadne 

námietky ani zo strany správcu. Spol. Green Company s.r.o. predloţila správcovi a 



preukázala platovú schopnost na úhradu kúpnej ceny, co mu sa dozorný správca 

nevyjadril. Odstúpenia od kúpnych zmlúv, povaţujeme za neplatné a spolocnost 

Green Company s.r.o. sa domáha súdnou cestou urcenia neplatnosti odstúpenia od 

kúpnych zmlúv a urcenia vlastnického práva predmetných nehnutelnosí. JUDr. 

Košara je zároven spolocníkom a konatelom obchodnej spolocnosti Advokátskej 

spol. JUDr. Danica Birošová, s.r.o., ktorá je zároven veritelom úpadcu, pricom p. 

správca má majetkovú 11,3 percentnú úcast, cím je spriaznenou osobou úpadcu, co 

vylucuje byt správcom danej veci. Poukazujem na to, ţe uvedený správca má sídlo 

v budove, ktorú vlastní JUDr. Danica Birošová. Správkyna uviedla, ţe veritelom 

úpadcu nie je spolocnost JUDr. Danica Birošová s.r.o., ale ona ako fyzická osoba s 

obchodným menom JUDr. Danica Birošová. 

 

K bodu 5 
Predseda schôdze podakoval prítomným za úcast. 

 

Zápisnica skoncená dna 26. 01. 2011 o 11.00 

Príloha zápisnice: Prezencná listina veritelov 

Predseda schôdze: 

Zapisovatelka: 

Okresný súd Trencín dna 26. 1. 2011 

JUDr. Michal Fiala, sudca 

 

Okresný súd Trencín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 

ENZOVERONIKA- VES, a.s. , so sídlom: Deţerice 342, Deţerice, ICO: 34 130 

039, o návrhu schôdze veritelov na nového správcu JUDr. Matúša Košaru, adresa 

kancelárie: Piaristická 276/46, 911 40 Trencín, takto rozhodol: 

 

Súd návrh na nového správcu odmieta. 

 

Poucenie: 
Proti tomuto uzneseniu môţe podat odvolanie veritel, ktorý hlasoval za správcu 

schváleného schôdzou veritelov (§ 36 ods. 4 zák. c. 7/2005 Z.z.) 

Okresný súd Trencín dna 27. 1. 2011 

JUDr. Michal Fiala, sudca 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlţníka/Úpadcu: ENZO-VERONIKA-

VES, a.s. v konkurze 

Sídlo/Bydlisko dlţníka/Úpadcu: 957 03 Deţerice 342 

ICO/ Dátum narodenia dlţníka: 34 130 039 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová znacka správcovského spisu: 29K/25/2010 S 106 



Spisová znacka súdneho spisu: 29K/25/2010 

 

Zápisnica zo zasadnutia veritelského výboru 
Záznam zo zasadnutia Veritelského výboru ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v 

konkurze, so sídlom Deţerice 342, ICO: 34 130 039  

 

Dátum konania VV: 22.03.2011  

Miesto konania : v sídle správcu – Piaristická 46, Trencín  

Zaciatok zasadnutia: 10,00 hod.  

Ukoncenie zasadnutia: 11,30 hod.  

Prítomní: podla prezencnej listiny 

 

Program zasadnutia:  

1.Otvorenie 

2.Ţiadost o udelenie záväzného pokynu  

3.Diskusia - rôzne  

4.Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie.  

Kontrola uznášaniaschopnosti Zasadnutie VV otvoril predseda VV. Skonštatoval, 

ţe veritelský výbor je uznášaniaschopný nakolko sú prítomní traja clenovia VV. 

Predseda VV poloţil otázku, ci niekto navrhuje dalšie znenie programu rokovania. 

Nikto z prítomných nenavrhuje doplnenia programu rokovania. 

 

K bodu 2 – Ţiadost o uloţenie záväzného pokynu. 

Predkladám veritelskému výboru na schválenie návrh záväzného pokynu o 

ocenení, spôsobe a podmienkach spenaţovania majetku úpadcu, ktorý tvorí 

hnutelný a nehnutelný majetok zapísaný v súpise majetku úpadcu. K tomuto bodu 

správkyna predloţila písomnú ţiadost o uloţenie záväzného pokynu ohladom 

spenaţenia majetku, pricom po jeho schválení by bol nahradený pôvodne 

schválený záväzný pokyn. Základná charakteristika navrhovaného záväzného 

pokynu :  

A1) nehnutelnosti zapísané pre k.ú. Deţerice, Horné Ozorovce spolocne so 

zapísaným hnutelným majetkom v súpise podstaty – uvedený majetok predstavuje 

kompaktný celok – cast podniku slúţiacu k prevádzke skládky odpadov. V zmysle 

ust. § 92 ods. 1) písm.d ZKR uvedenú cast navrhujem spenaţit ako cast podniku a 

to ponukovým konaním.  

A2) nehnutelnosti zapísané pre k.ú. Horné Naštice – navrhujem vytvorit súbor 

nehnutelností c. 1 a uvedenú cast navrhujem spenaţit draţbou v zmysle 

ustanovenia § 92 ods. 1) písm . d) ZKR.  

A3) nehnutelnosti zapísané pre k.ú. Dolný Badín – navrhujem vytvorit súbor 

nehnutelností c. 2 a uvedenú cast navrhujem spenaţit draţbou v zmysle 

ustanovenia § 92 ods. 1) písm. d) ZKR.  

A4) nehnutelnosti zapísané pre k.ú. Novot navrhujem vytvorit súbor nehnutelností 



c. 3 – navrhujem spenaţit draţbou v zmysle ust. § 92 ods. 1) písm. d) ZKR. Spôsob 

ocenenia majetku Cast podniku - hnutelný majetok patriaci podniku, práva a iné 

majetkové hodnoty slúţiace k prevádzkovaniu podniku – navrhujem, aby jeho cena 

bola urcená správcom tak ako je zapísaná v súpise majetku podstaty - nehnutelný 

majetok patriaci podniku – navrhujem , aby jeho cena bola stanovená znaleckým 

posudkom - súbory nehnutelností – navrhujem ocenit znaleckými posudkami – 

znalcami, resp. znaleckými odbornými organizáciami pre odbor stavebníctvo 

Realizácia predaja, výška minimálnych podaní Viackolový predaj , výška 

minimálneho podania pre I. kolo je cena stanovená znalcom, resp. správcom, výška 

minimálneho podania pre II. kolo je cena stanovená vo výške 50% z ceny 

znaleckej, resp. ceny stanovenej správcom, výška pre III. kolo nie je stanovená, 

uzatvorenie kúpnych zmlúv je podmienené písomným súhlasom VV. Všeobecné 

podmienky predaja, draţby sú VV odsúhlasené tak, ako boli predloţené správcom 

v záväznom pokyne Ţiadost o uloţenie záväzného pokynu pre spenaţenie majetku 

úpadcu tvorí neoddelitelnú cast tohto záznamu. Ţiadam clenov VV , aby vyjadrili 

písomne svoj súhlas, pripomienky, upravené návrhy znenia, resp. nesúhlas s 

predloţeným návrhom záväzného pokynu a to e-mailom na adresu advokat@ak-

birosova.sk v lehote do 7 dní. 

 

K bodu 3 – Diskusia.  

Správca informoval clenov VV , ţe do kancelárie správcu boli dorucených 5 

ţiadosti o moţnost uzatvorenia nájomnej zmluvy k skládke odpadu, ktorá sa 

nachádza v katastrálnom území Deţerice a Horné Ozorovce patriace úpadcovi 

ENZO – VERONIKA - VES, a.s. v konkurze. Jedná sa o ponuky nasledovných 

spolocností : MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o., ul. Nová 134, Povaţská 

Bystrica TEDOS , spol. s r.o., Hollého 1162/5, Bánovce nad Bebravou Projekt 

Kopcianska s.r.o., Kopcianska 92, Bratislava Metali s.r.o., Holubyho 1, Bratislava 

Obec Deţerice Správca krátkou cestou informoval o obsahu a podmienkach 

jednotlivých ponúk. Veritelským výborom bol ako nájomca vybraný obec 

Deţerice. Výsledok hlasovania : Za 3 Proti 0 Nájomná zmluva bude odsúhlasená 

clenmi VV emailom. 

 

K bodu 4 – Záver.  

Predseda VV prítomným podakoval za úcast a zasadnutie VV ukoncil. 

Obec Deţerice, predseda Veritelského výboru 

 


