
OV č. 077B/2011 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu: 
Štefan Fojtík 
, bytom: 972 01 Bojnice, prechodne Tužina č. 101, uznaný za malý, takto 
 
rozhodol 
 
JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie: Piaristic ká 276/46, 911 40 
Tren čín, sa u s t a n o v u j e do funkcie 
správcu. 
 
Poučenie: 
 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 zák. č. 
7/2005 Z.z.) 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 14. 4. 2011 
 

JUDr. Michal Fiala, sudca  

 

OV č. 092/2011 
 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadc u: 
Štefan Fojtík 
 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Bojnice, prechodne T užina č. 101 
 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka: 30.12.1956 
 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUD r. Matúš Košara 
 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/10/2009 S 1395 
 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/10/2009 
 
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnu ť do spisu 
 
JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Štefan Fojtík, bytom Bojnice, prechodne 
Tužina č. 101, nar. 30.12.1956, 
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahlia dať v kancelárii správcu 
na Piaristickej 46, Tren čín, 
v úradných hodinách po čas pracovných dní od 8,00 hod. do 14,00 hod. Termín  
je potrebné si vopred dohodnú ť na tel. 
č. 032/658 3076. 
 

V Tren číne 09.05.2011JUDr. Matúš Košara – správca 
 
OV č. 143/2013 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Bojnice prechodne Tužina 101, 972 01 Bojnice 
prechodne Tužina 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  30. 12. 1956 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/10/2009 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/10/2009 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Spisová zn.: 29K/10/2009 S 1395  
 
Vylú čenie súpisovej zložky majetku zo súpisu 



 
správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan Fojtík , bytom 972 01 Bojnice, 
prechodne Tužina 101,  
vylu čuje zo súpisu oddelenej podstaty nasledovný majetok  úpadcu: 
 
hnute ľná vec - pe ňažná poh ľadávka vo či JUDr. Pekár Ľubomír, Exekútorský 
úrad Ša ľa, P. Pazmá ňa 49/3 z titulu vý ťažku z 
dražby nehnute ľnosti nevyplateného oprávnenému v exeku čnom konaní EX 
445/97. 
 
Súpisová hodnota 36.538,87 Eur. 
 
Tento majetok predstavuje oddelenú podstatu verite ľa Slovenská sporite ľňa, 
a.s., Bratislava . 
 
Dôvod vylú čenia: 
 
1./ Rozsudok Okresného súdu Bratislava I č.k. 12C/226/2012 zo d ňa 
30.11.2012, ktorým súd zamietol návrh o náhradu ško dy 
podľa záklona č. 514/2003Z.z. 
 
2./ Oznámenie zabezpe čeného verite ľa o zániku poh ľadávky z dôvodu splatenia 
spoludlžní čkou, resp. ru čite ľkou Štefana 
Fojtíka v celom rozsahu. 
 
Dátum vylú čenia: 24.07.2013 
 

JUDr. Matúš Košara  

 


