
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. 
Pavel Kalivoda, nar. 21. 4. 1954, bytom Dolná Súča 481, o výmene správcu rozhodol takto: 
JUDr. Miroslava Žitníková, so sídlom kancelárie Lánska 935/31, Považská Bystrica, sa 
odvoláva z funkcie správcu. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Matúš Košara so 
sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 40, Trenčín. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu 
odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. c. 7/2005 Z.z.). Okresný súd Trenčín dna 2. 8. 
2010 JUDr. Michal Fiala, sudca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Pavel Kalivoda 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Dolná Súca 481 ICO/Dátum narodenia dlžníka: 21. 04.1954 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Matúš Košara Spisová znacka 
správcovského spisu: 29K/13/2010 S 1395 Spisová znacka súdneho spisu: 29K/13/2010 
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnut do spisu JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka 
Ing. Pavel Kalivoda, nar. 21.4.1954, bytom Dolná Súca 481, podla § 85 ods. 2 zák. c. 7/2005 
Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadat v kancelárii správcu na 
Piaristickej 46, Trencín, v úradných hodinách pocas pracovných dní od 08,00 do 15,00 hod. 
Termín je potrebný vopred dohodnút na tel. císle 032/6583076. V Trencíne 12. 08. 2010 
JUDr. Matúš Košara, správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Pavel Kalivoda 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Dolná Súča 481 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 21. 4. 1954 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Matúš Košara Spisová značka 
správcovského spisu: 29K/13/2010 S 1395 Spisová značka súdneho spisu: 29K/13/2010 
Zápisnica zo zasadnutia verite ľského výboru Dátum konania VV: 21. 08. 2010 
Miesto konania: v sídle správcu JUDr. Matúš Košara, Piaristická 46, Trenčín Začiatok 
zasadnutia: 09,00 hod. Ukončenie zasadnutia: 10,30 hod. Prítomní: Miroslav Minárik, 
Halalovka 3371/65, Trenčín – zástupca veriteľov JUDr. Matúš Košara – správca konkurznej 
podstaty dlžníka Program zasadnutia: 1. Otvorenie 2. Udelenie záväzného pokynu pre 
spenaženie majetku dlžníka 3. Záver K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril zástupca veriteľov Miroslav Minárik. Skonštatoval, že 
veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s ust. § 107 ods. 2 ZKR. K bodu 2 – Udelenie 
záväzného pokynu pre spenaženie majetku dlžníka Vzhľadom k tomu, že dlžník nemá k 
dnešnému dňu vyporiadné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a hnutelný majetok 
uvedený v súpise patrí do BSM, správca navrhol začať spenažovat hnutelný majetok 
uvedený v súpise až po jeho vyporiadaní. Správca vykoná vyporiadanie BSM v súlade s ust. 
§ 53 ZKR. Pokiaľ ide o obchodné podiely v spol. MP FROST, s.r.o. a SM FROST, s.r.o. 
,správca poukázal na tú skutočnosť, že obchodné podiely ako majetok úpadcu boli 
nesprávne zapísané do súpisu majetku, nakoľko podľa ust. § 148 ods. 2 Obchodného 
zákonníka vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku má rovnaké účinky ako zrušenie jeho 
účasti v spoločnosti súdom. Podľa ust. § 150 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka spoločníkovi, 
ktorého účast v spoločnosti súd zrušil alebo ktorý bol vylúčený, vzniká právo na vyrovnací 
podiel (§ 61 ods. 2 a 3). Rovnaké právo má dedic alebo právny nástupca spolocníka, pokiaľ 
naňho neprešiel obchodný podiel (§ 116). Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného 
vkladu spoločníka, ktorého účast v spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých 
spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Na základe uvedeného správca vykoná 
opravu v súpise majetku, a to v časti obchodných podielov v spol. MP FROST, s.r.o. a SM 
FROST, s.r.o.,a to tak, že tie zmení na pohľadávku – právo na vyrovnací podiel v spol. MP 
FROST, s.r.o. a SM FROST, s.r.o. Zároveň navrhol spenažiť predmetné pohľadávky v 
zmysle záväzného pokynu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Pokiaľ ide o zrážky z 
príjmu z výsluhového dôchodku správca navrhol schváliť záväzný pokyn, ktorý tvorí prílohu 
č. 1 tejto zápisnice. Dávam hlasovať: Výsledok hlasovania: Za: 1 Proti: 0 
Zdržal sa:0 Bolo prijaté uznesenie č.1: Plán spenaženia hnutelných vecí dlžníka predloží 
správca až po vyporiadaní BSM dlžníka a jeho manželky. Veriteľský výbor schvaľuje záväzný 
pokyn ohľadne spenažovania vyrovnacích podielov v spol. MP FROST, s.r.o. a SM FROST, 
s.r.o. a zrážok z príjmu z výsluhového dôchodku dlžníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 
zápisnice. K bodu 3 – Záver Zástupca Veriteľského výboru poďakoval prítomným za účast a 



VV ukončil. Miroslav Minárik, zástupca veriteľov 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Pavel Kalivoda 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dolná Súča 481, 913 32 Dolná Súča 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21. 4. 1954 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/13/2010 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/13/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania VV: 19.09. 2011 
Miesto konania : v sídle správcu JUDr. Matúš Košara ,Piaristická 46, Tren čín 
Začiatok zasadnutia: 09,00 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 09,30 hod. 
Prítomní: Miroslav Minárik, Halalovka 3371/65, Trenčín – zástupca veriteľov 
JUDr. Matúš Košara – správca konkurznej podstaty dlžníka 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Udelenie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku patriaceho do konkurznej 
podstaty úpadcu 
3. Záver 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril zástupca veriteľov Miroslav Minárik. 
Skonštatoval, že veriteľský výbor je 
uznášaniaschopný v súlade s ust. § 107 ods. 2 ZKR. 
K bodu 2 – Udelenie záväzného pokynu pri spe ňažovaní majetku patriaceho do 
konkurznej 
podstaty úpadcu 
Správca predložil zástupcovi veriteľov žiadosť o udelenie záväzného pokynu pri 
speňažovaní majetku patriaceho do 
konkurznej podstaty úpadcu. Žiadosť tvorí príloha k tomuto zápisu. Správca požiadal 
zástupcu veriteľov o schválenie 
žiadosti o udelenie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku patriaceho úpadcovi. 
Následne dal správca hlasovať o tomto bode č. 2: 
Výsledok hlasovania: 
Za: 1 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
Uznesenie č. 1 
Bolo prijaté uznesenie: Správca je povinný postupovať pri speňažovaní majetku v 
zmysle predloženého záväzného pokynu . 
K bodu 3 – Záver 
Zástupca Veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a VV ukončil. 
Miroslav Minárik 
zástupca verite ľov 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Ing. Pavel Kalivoda 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dolná Súča 481, 913 32 Dolná Súča 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21. 4. 1954 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/13/2010 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/13/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
PONUKOVÉ KONANIE - I. kolo verejného ponukového konania - OZNAM 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Trenčíne, Piaristická 46, správca úpadcu Ing. 
Pavel Kalivoda v konkurze,nar. 



21.04.1954, bytom Dolná Súča 481č..k.: 29K/13/2010, ponúka na predaj v I. kole 
verejného ponukového konania, v zmysle 
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR: hnuteľný majetok a peňažné pohľadávky – práva 
na vyrovnací podiel v obchodných 
spoločnostiach. 
Peňažné poh ľadávky v súpisovej hodnote 5 311,02 ,- Eur 
Hnute ľný majetok v súpisovej hodnote 2 640,- Eur 
zapísané v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí prílohu podmienok predaja. 
Kuchynská linka 
Súpisová hodnota : 110 € 
Mikrovlnná rúra 
Súpisová hodnota: 40 € 
Jedálenský stôl 
Súpisová hodnota: 60 € 
Jedálenská stolička (6 ks) 
Súpisová hodnota :50 € 
Chladnička s mrazničkou 
Súpisová hodnota: 200 € 
Plynový varič 
Súpisová hodnota: 200 € 
Elektrická rúra 
Súpisová hodnota: 200 € 
Sedacia súprava, čalúnená 
Súpisová hodnota: 300 € 
Kreslo 
Súpisová hodnota: 50 € 
Nábytková stena 
Súpisová hodnota: 230 € 
Stolík pod TV 
Súpisová hodnota: 50 € 
Televízor 
Súpisová hodnota: 200 € 
Videorekordér 
Súpisová hodnota: 70 € 
Konferenčný stolík 
Súpisová hodnota: 100 € 
Drevená dvojposteľ 
Súpisová hodnota: 120 € 
Toaletný stolík, 2 ks 
Súpisová hodnota: 140 € 
Skriňa 4 dielna 
Súpisová hodnota: 240 € 
Skrinková zostava chodbová 
Súpisová hodnota: 50 € 
Sprchový kút 
Súpisová hodnota: 230 € 
Peňažná pohľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti SM FROST, 
s.r.o. so sídlom S.Chalupku 10, 
Zvolen, IČO: 36 703 087 
Súpisová hodnota: 1 991,63 € 
Peňažná pohľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti MP FROST, 
s.r.o. so sídlom Košická 44, 
Bratislava, IČO: 34 131 132. 
Súpisová hodnota: 3 319,39 € 
Všeobecné platné podmienky: 



1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre I. kolo ponukového konania je za najvyššiu 
ponúknutú cenu so súhlasom zástupcu 
veriteľov 
2. Za riadne doručenú ponuku sa považuje ponuka, doručená na adresu: JUDr. Matúš 
Košara, správca úpadcu Ing. Pavel 
Kalivoda v konkurze, nar. 21.04.1954, bytom Dolná Súča 481, Piaristická 46, 911 01 
Trenčín a to najneskôr do 04.11.2011 
, do 15,00 hod. Ponuka musí obsahovať náležitosti predpísané podmienkami predaja. 
3. Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým záujemcom v pracovných dňoch od 
zverejnenia inzerátu v Obchodnom 
vestníku do 04.11.2011 v čase od 8,00 do 15,00 hod. v sídle správcu: Piaristická 46, 
911 01 Trenčín, za úhradu 10 €. 
Obhliadku predávaného majetku je možné 
vykonať v termíne a čase dohodnutom na tel. č. 032-6583076 a to počnúc dňom 
zverejnenia inzerátu 
v Obchodnom vestníku. 
4. Záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške najmenej 10% z ponúkanej 
kúpnej ceny na č.ú: 4011830286/7500 
vedený v ČSOB,a.s. a to najneskôr v deň zaslania písomnej ponuky správcovi. 
5. V prípade porušenia podmienok ponukového konania záujemcom, tento je povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z 
ponúkanej ceny záujemcom. 
6. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 07.11. 2011 o 9,00 hod. v sídle správcu. 
7. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskutočnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne 
otvárania obálok. 
JUDr. Matúš Košara – správca 
Spisová zna čka: 29K/13/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Pavel 
Kalivoda, nar. 21.4.1954, bytom Dolná Súča 481, uznaný za malý, ktorého správcom je 
JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, Trenčín, o návrhu správcu 
na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto 
ROZHODOL 
Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Ing. Pavel Kalivoda, nar. 21.4.1954, bytom Dolná 
Súča 481, uznaný za malý, sa z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku. 
Poučenie 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho 
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len 
sčasti 
uspokojená. 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, 
kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu 
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu 
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v 
prípade, ak sa doručuje iným spôsobom. 
Okresný súd Trenčín dňa 31. 7. 2012 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
Spisová zna čka: 29K/13/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Pavla 
Kalivodu, nar. 21.04.1954, bydliskom Dolná Súča 481, ktorého správcom je JUDr. Matúš 
Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, Trenčín, o návrhu správcu na zrušenie 
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 29K/13/2010-362 zo dňa 
31.07.2012 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.08.2012. 



Okresný súd Trenčín dňa 23. 8. 2012 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
Spisová zna čka: 29K/13/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Ing. Pavla 
Kalivodu, nar. 21.4.1954, bytom Dolná Súča 481, takto 
ROZHODOL 
Správca JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 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 2. 11. 2012 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Ing. Pavel Kalivoda v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dolná Súča 481, 913 32 Dolná Súča 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21. 4. 1954 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 29K/13/2010 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 29K/13/2010 
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty 
Zverejnenie návrhu kone čného vý ťažku zo všeobecnej podstaty 
Celková suma vý ťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 8908,90 EUR  
Celková suma poh ľadávok proti podstate: 2 879,23 EUR 
Poučenie správcu: V súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR zverejňujem v Obchodnom vestníku 
návrh konečného rozvrhu 
výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem zástupcovi veriteľov 20 dňovú 
lehotu na jeho schválenie, ktorá 
začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. V uvedenej lehote môže 
zástupca veriteľov návrh konečného 
rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Nezabezpečení 
veritelia môžu do návrhu konečného 
rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Piaristická 46, Trenčín, po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore na 
tel. č. 032-658 3076 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, 
aby proti návrhu konečného rozvrhu 
uplatnil námietky. 
JUDr. Matúš Košara, správca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OV č. 150/2012 – 31.7.2012  
Spisová zna čka:  29K/13/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu  
Ing. Pavel Kalivoda, nar. 21.4.1954, bytom Dolná Sú ča 481, uznaný za malý, 
ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom ka ncelárie Piaristická 
276/46, Tren čín, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnen í kone čného 
rozvrhu vý ťažku, takto 
 
ROZHODOL 
 
Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Ing. Pavel Kali voda, nar. 21.4.1954, 
bytom Dolná Sú ča 481, uznaný za malý, sa  z r u š u j e  po splnen í 
kone čného rozvrhu vý ťažku. 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu môže poda ť odvolanie v lehote 15 dní odo d ňa 
doru čenia jeho 
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vy hotoveniach 
prostredníctvom 
Okresného súdu Tren čín správca a verite ľ, ktorého zistená poh ľadávka nebola 
čo i len s časti 
uspokojená. 
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( ozna čenie súdu, ktorému 
je ur čené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje) uvies ť, proti 
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napá da, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny  a čoho sa odvolate ľ 
domáha. 
 
Uznesenie sa považuje za doru čené d ňom jeho zverejnenia v Obchodnom 
vestníku aj v prípade, ak sa doru čuje iným spôsobom. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 31. 7. 2012 

JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OV č. 167/2012 23.8.2012  
Spisová zna čka:  29K/13/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
Ing. Pavla Kalivodu, nar. 21.04.1954, bydliskom Dol ná Sú ča 481, ktorého 
správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie  Piaristická 276/46, 
Tren čín, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnen í kone čného rozvrhu 
vý ťažku, uznesením č.k. 29K/13/2010-362 zo d ňa 31.07.2012 zrušil konkurz po 
splnení kone čného rozvrhu vý ťažku. 
 
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť d ňa 23.08.2012. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 23. 8. 2012 

Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
 
 
OV č. 217/2012 – 2.11.2012  
 
Spisová zna čka:  29K/13/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlž níka 
Ing. Pavla Kalivodu, nar. 21.4.1954, bytom Dolná Sú ča 481, takto 
 
ROZHODOL 
 
Správca JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Pia ristická 276/46, 
Tren čín,  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 Tren čín d ňa 2. 11. 2012 

JUDr. Michal Fiala, samosudca  

 


