
OV č. 051/2012  
Spisová zna čka:  29K/2/2012 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa - dlžníka Ján Kubovi č, nar. 
07.12.1979, bydliskom Kpt. Nálepku 6, Nové Mesto na d Váhom, ob čan 
Slovenskej republiky o návrhu na vyhlásenie konkurz u na majetok dlžníka 
takto 
 
ROZHODOL 
 
I. V y h l a s u j e  sa  konkurz na majetok dlžník a Ján Kubovi č, nar. 
07.12.1979, bydliskom Kpt. Nálepku 6, Nové Mesto na d Váhom. 
 
II. Do funkcie správcu sa  u s t a n o v u j e  JUD r. Matúš Košara so 
sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Tren čín. 
 
III. Konkurz sa  u z n á v a  za malý. 
 
IV. U k l a d á  správcovi podstaty vypracova ť a predloži ť súdu v lehote 15 
dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú sprá vu o stave zis ťovania a 
zabezpe čovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o  stave súpisu a 
zoznamu poh ľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie d ruhú 
podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanov enia do funkcie tretiu 
podrobnú písomnú správu o týchto skuto čnostiach a v lehote najneskôr 5 dní 
pred konaním prvej schôdze verite ľov štvrtú podrobnú písomnú správu o 
týchto skuto čnostiach. 
 
V. U k l a d á  správcovi povinnos ť bez zbyto čného odkladu informova ť 
známych verite ľov dlžníka, ktorí majú zvy čajné miesto pobytu, trvalé 
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie 
ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 
1346/2000 zo d ňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom  
individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majet ok dlžníka a preukáza ť 
splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomný ch správach. 
 
VI. Veritelia dlžníka sa  v y z ý v a j ú,  aby v l ehote 45 dní odo d ňa 
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje poh ľadávky na predpísanom tla čive v 
jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v  jednom rovnopise na 
Okresný súd Tren čín k sp. zn. 29K/2/2012. Za de ň vyhlásenia konkurzu sa 
považuje de ň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení ko nkurzu v 
Obchodnom vestníku. 
 
VII. Dlžník sa  p o u č u j e  , že za podmienok ustanovených v § 166 a 
nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o z mene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred pisov ( ďalej ako zák. č. 
7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom n a povolenie oddlženia 
domáhať sa zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je o právnený poda ť 
dlžník po čas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. 
 
VIII. P o u č e n i e  p r e  v e r i t e ľ o v:  Poh ľadávka, ktorá nie je 
pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplat ňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 
zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnop ise u správcu, 
pri čom správcovi musí by ť doru čená v základnej prihlasovacej lehote do 45 
dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veri te ľ doru čí prihlášku aj 
na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za za čiatok lehoty na prihlásenie 
pohľadávok do konkurzu sa považuje de ň nasledujúci po zverejnení uznesenia 
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 od s. 9 druhá veta zák. č. 
7/2005 Z.z.). Ak verite ľ doru čí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa 
prihliada, verite ľ však nemôže vykonáva ť hlasovacie právo a ďalšie práva 
spojené s prihlásenou poh ľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 
Z.z.). Doru čenie prihlášky na súd má pre plynutie preml čacej lehoty a zánik 



práva rovnaké právne ú činky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák.  
č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí by ť podaná na predpísanom tla čive a musí 
obsahova ť základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydl isko alebo 
názov a sídlo verite ľa a úpadcu, právny dôvod vzniku poh ľadávky, poradie 
uspokojenia poh ľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu poh ľadávky, 
podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods.  1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej u vedené skuto čnosti. 
Verite ľ, ktorý je ú čtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o 
pohľadávke ú čtuje v ú čtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, pre čo o 
pohľadávke v ú čtovníctve neú čtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide 
o zabezpe čenú poh ľadávku, v prihláške doru čenej správcovi sa musí riadne a 
včas uplatni ť aj zabezpe čovacie právo, a to v základnej prihlasovacej 
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 
7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpe čenú poh ľadávku musí by ť podaná samostatná 
prihláška s uvedením zabezpe čenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho 
dôvodu vzniku zabezpe čovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K 
prihláške nepe ňažnej poh ľadávky musí by ť pripojený znalecký posudok 
ur čujúci hodnotu nepe ňažnej poh ľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 
29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená poh ľadávka, 
ktorá sa v konkurze uplat ňuje prihláškou, nemožno opravi ť ani doplni ť (§ 30 
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatni ť aj budúcu poh ľadávku 
alebo poh ľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmien ky ( ďalej len 
"podmienená poh ľadávka"); práva spojené s podmienenou poh ľadávkou je však 
podmienený verite ľ oprávnený uplat ňova ť, až ke ď správcovi preukáže vznik 
podmienenej poh ľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške 
podmienenej poh ľadávky musí by ť uvedená aj skuto čnos ť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknú ť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik poh ľadávky (§ 
29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplat ňuje svoju poh ľadávku 
prihláškou aj verite ľ, ktorý má poh ľadávku vo či inej osobe ako úpadcovi, ak 
je zabezpe čená zabezpe čovacím právom vz ťahujúcim sa k majetku úpadcu. 
Takýto verite ľ môže by ť v konkurze uspokojený iba z vý ťažku získaného 
spe ňažením majetku, ktorý zabezpe čuje jeho poh ľadávku, pri čom hlasovacie 
práva na schôdzi verite ľov môže vykonáva ť iba v rozsahu, v akom jeho 
pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, kto rým je zabezpe čená 
(§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto verite ľ svoju zabezpe čenú 
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási,  na jeho 
zabezpe čovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však pro ti dotknutej 
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho 
obohatila, pri čom takéto právo môže uplatni ť proti dotknutej podstate ako 
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po  uspokojení všetkých 
ostatných poh ľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 
Z.z.). Poh ľadávka sa uplat ňuje v eurách. Ak sa poh ľadávka neuplatní v 
eurách, sumu poh ľadávky ur čí správca prepo čtom pod ľa referen čného výmenného 
kurzu ur čeného a vyhláseného v de ň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je poh ľadávka uplatnená v mene, 
ktorej referen čný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národn á banka 
Slovenska neur čuje a nevyhlasuje, sumu poh ľadávky ur čí správca s odbornou 
starostlivos ťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Verite ľ, ktorý nemá na 
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo ale bo organiza čnú zložku 
podniku, je povinný ustanovi ť si zástupcu na doru čovanie s bydliskom alebo 
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi ť 
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doru čova ť len zverejnením v Obchodnom 
vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ). 
 
Účastník konkurzného konania má právo uplatni ť námietku zaujatosti vo či 
sudcovi, ak so zrete ľom na jeho pomer k veci, k ú častníkom alebo k ich 



zástupcom možno ma ť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ú častník môže uplatni ť 
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty n a prihlasovanie 
pohľadávok. Na neskôr doru čené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. 
č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí by ť uvedené, proti komu 
smeruje, dôvod, pre ktorý má by ť sudca vylú čený a kedy sa ú častník 
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylú čenia dozvedel. Na podanie, 
ktoré nesp ĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prí pade sa vec 
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Ob čianskeho súdneho poriadku). 
 
Vyhlásením konkurzu sa za čína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený 
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchod nom vestníku. Vyhlásením 
konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu za čalo alebo prebiehalo 
reštrukturaliza čné konanie. Ak po čas konkurzu dôjde na súd návrh na 
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na p ovolenie 
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
 
Za de ň doru čenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa p ovažuje 
nasledujúci de ň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdne j 
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti , ktoré sa pod ľa tohto 
zákona zverej ňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na ú čely tohto zákona 
za zverejnené nasledujúci de ň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 7. 3. 2012 

JUDr. Michal Fiala, samosudca  

 

OV č. 055/2012 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 
Druh podania:  Oznam o tom, kde a kedy možno nahliada ť do spisu 
 
JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Ján Kubovi č, nar. 07.12.1979, bydliskom 
kpt. Nálepku 6, , Nové Mesto nad Váhom, 
občan Slovenskej republiky oznamuje , že do správcovsk ého spisu je možné 
nahliada ť 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, 14.02.2012 
 

JUDr. Matúš Košara – správca 
 
OV č. 058/2012  
 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 



Druh podania:  Oznam o zvolaní schôdze verite ľov 
 
Oznam o zvolaní schôdze verite ľov  
 
JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Ján Kubovi č v konkurze, nar. 
07.12.1979, bydlisko Kpt. Nálepku 6, Nové Mesto nad  
Váhom, zvoláva pod ľa ustanovenia § 34 ZKR 1. schôdzu verite ľov, ktorá sa 
bude kona ť v sídle správcu JUDr. Matúša Košaru 
na Piaristickej ul. 46 v Tren číne  d ňa 18.06.2012 o 09,00 hod.  s týmto 
programom: 
 
1. Otvorenie  
 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania  
 
3. Vo ľba zástupcu verite ľov  
 
4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR  
 
5. Rôzne  
 
6. Záver  
 
Pri prezentácii je potrebné, aby verite ľ predložil doklad totožnosti, 
právnické osoby výpis z obchodného registra. 
Zástupcovia verite ľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na 
zastupovanie a dokladom totožnosti. 
 

JUDr. Matúš Košara, správca. 
 
OV č. 075/2012 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Kpt.Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Oznam - číslo bankového ú čtu na zloženie kaucie 
 
JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Ján Kubovi č, nar. 07.12.1979, bydliskom 
kpt. Nálepku 6, , Nové Mesto nad Váhom, 
občan Slovenskej republiky v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom 
znení , oznamuje , že bankový ú čet, na ktorý možno sklada ť kauciu je vedený 
v ČSOB a.s. pobo čka Tren čín, číslo ú čtu: 
4015781995/7500. Kauciu možno zloži ť len do uplynutia lehoty na popretie 
pohľadávky , pri čom pre každé popretie 
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou  musí by ť zložená 
samostatná kaucia. 
 
V Tren číne, 11.04.2012 
 

JUDr. Matúš Košara – správca 
 
OV č. 080/2012  



Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 
Druh podania:  Súpis všeobecnej podstaty 
 
 
 
Typ súpisovej položky majetku: hnute ľná vec  
 
Popis: osobné motorové vozidlo zna čka VOKSWAGEN PASSAT, kategória: M1; 
osved čenie o evidencii vozidla: SB 699185; 
rok výroby 2005; farba: čierna metalíza; eviden čné číslo: NM 981 BJ; 
výrobné číslo: VIN: WVWZZZ3CZ6P071404.  
 
Súpisová hodnota: 8 800,00 €  
 
Deň zápisu: 27.03.2012  
 
Typ súpisovej položky majetku: hnute ľná vec  
 
Popis: nákladné motorové vozidlo zna čka: CITROEN JUMPER 1.9D; kategória : 
N1; osved čenie o evidencii vozidla : SF 
618744; rok výroby: 2001; farba: biela; eviden čné číslo: NM 343 AN; výrobné 
číslo: VIN: VF7231A3215921541.  
 
Súpisová hodnota: 500,00 €  
 
Deň zápisu: 27. 03. 2012  
 
Typ súpisovej položky majetku: Byt  
 
Popis: Dvojizbový byt, výmera bytu 28,79 m2 + ploch a pivnice 3,11 m2  
 
Obec: Nové Mesto nad Váhom  
 
Štát: SR  
 
Ulica: Kpt. Nálepku  
 
Orienta čné číslo vchodu: 6  
 
Súpisné číslo: 852  
 
Číslo bytu: 24  
 
Poschodie: 3  
 
Pozemok: parcela 4621  
 
LV: 4315  
 
k.ú.: Nové Mesto nad Váhom  
 
Podiel: 1/1  
 



Podiel priestoru na spolo čných častiach a spolo čných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku – 
parcela č. 4621, výmera 1054 m2 a parcela č. 4622, výmera 237 m2 v podiele 
3190/75582  
 
Súpisová hodnota: 20 000,00 €  
 
Deň zápisu: 27. 03. 2012  
 
JUDr. Matúš Košara, správca  

 

OV č. 119/2012 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Kpt. Nálepku 60, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 
Druh podania:  Zápisnica zo zasadnutia verite ľského výboru 
 
29K/2/2012 S 1395 
 
Záznam zo zasadnutia zástupcu verite ľov  
 
Ján Kubovi č v konkurze, nar. 07.12.1979, Kpt. Nálepku 6, Nové Mesto nad 
Váhom 
 
Dátum konania VV: 18.06.2012  
 
Miesto konania : Piaristická 46, Tren čín  
 
Začiatok zasadnutia: 09,25 hod.  
 
Ukončenie zasadnutia: 09,40 hod.  
 
Prítomní:  pod ľa prezen čnej listiny 
 
Program zasadnutia:  
 
1. Otvorenie 
 
2. Odsúhlasenie spôsobu hlasovania na VV 
 
3. Záver 
 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti  
 
Zasadnutie Verite ľského výboru otvoril správca a skonštatoval, že 
zasadnutie zástupcu verite ľov je uznášaniaschopné v 
súlade s ust. § 107 ods. 2 ZKR. 
 
K bodu 2 – Odsúhlasenie spôsobu hlasovania  
 
K tomuto bodu správca predložil návrh , aby zástupc a verite ľov za uznesenia 
hlasoval emailovou formou, s tým že správca 
je povinný predklada ť všetky žiadosti zástupcovi verite ľov tiež emailovou 
formou. 
 



Dávam hlasova ť: 
 
Výsledok hlasovania:  
 
Za: 1 
 
Proti:0 
 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie č. 1  
 
Zástupca verite ľov schva ľuje spôsob hlasovania v zmysle predloženého návrhu 
emailovou formou. 
 
Správca predložil zástupcovi verite ľov žiados ť manželky dlžníka o prenájom 
motorového vozidla zna čky VOLKSWAGEN PASSAT 
rok výroby 2005; ev. č. NM 981BJ . Mesa čné nájomné manželka dlžníka navrhla 
vo výške 70 € . 
 
Uznesenie č.2  
 
Zástupca verite ľov ude ľuje správcovi súhlas k prenájmu motorového vozidla 
zna čky VOLKSWAGEN PASSAT rok výrob 2005; 
ev. č. NM 981BJ p. Kubovi čovej vo výške 100 € mesa čne. Manželka úpadcu bude 
vyzvaná na úhradu nájomného za obdobie odo 
dňa vyhlásenia konkurzu. 
 
K bodu 3 – Záver  
 
Zástupca verite ľov po ďakoval za ú časť a zasadnutie VV ukon čil. 
 
SR Daňový úrad Tren čín  
 
zástupca verite ľov  

 

OV č. 120/2012 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 
Druh podania:  Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpiso vú zložku 
majetku 
 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o novú súpisovú zložku majetku  
 
Peňažná poh ľadávka 
 
Suma : 12.255,65 EUR 
 
Právny dôvod: faktúra č. 10012 
 
Dlžník: MARLIS s.r.o. 
 
Sídlo: Kutlíkova 17, Bratislava 
 



I ČO: 35 846 585 
 
Zapísaný d ňa 18.06.2012 
 
Peňažná poh ľadávka 
 
Suma:6.039,61 EUR 
 
Právny dôvod:faktúra č. 080060, 080070, 080071, 080072 
 
Dlžník:PRODISTAV s.r.o. 
 
Sídlo: Ivánska cesta 23, Bratislava 
 
I ČO: 31 361 854 
 
Zapísaný d ňa 18.06.2012 
 
Hnute ľná vec – obývacia stena, opotrebovaná, súpisová hod nota - 150,- € 
 
Hnute ľná vec – jednolôžková poste ľ, opotrebovaná, súpisová hodnota - 30,- € 
 
Hnute ľná vec – konferen čný stolík, opotrebovaný, súpisová hodnota – 10,- € 
 
Hnute ľná vec – skrinka na odkladanie perín , opotrebovaná , súpisová hodnota 
– 20,- € 
 
Hnute ľná vec - televízor zn. OVP Orava, opotrebovaný, súp isová hodnota – 
30,- € 
 
Hnute ľná vec – gau č , opotrebovaný, súpisová hodnota – 150,- € 
 
Hnute ľná vec – kreslo – 2 ks, opotrebované, súpisová hodn ota – 45,- € 
 
Hnute ľná vec – plynový sporák kombinovaný-Mora, opotrebov aný, súpisová 
hodnota-140,- € 
 
Hnute ľná vec – Kuchynský stôl, opotrebovaný, súpisová hod nota 20,- € 
 
Hnute ľná vec – kuchynská stoli čka – 4 ks, opotrebovaná, súpisová hodnota 
10,- € 
 
Hnute ľná vec – automatická pra čka Indesit, opotrebovaná, súpisová hodnota 
100,- € 
 
Hnute ľná vec – rozkladacia pohovka, opotrebovaná, súpisov á hodnota 40,- € 
 
Zapísaný d ňa 18.06.2012 
 
JUDr. Matúš Košara, správca 
 
OV č. 120/2012  
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 



Druh podania:  Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podst aty do inej 
podstaty 
 
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podsta ty do inej podstaty  
 
Nasledovný majetok úpadcu dosia ľ zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu sa 
prera ďuje do oddelenej 
podstaty verite ľa v prvom poradí SR – Finan čné riadite ľstvo SR – Colný úrad 
Tren čín, Partizánska 1, Tren čín, I ČO: 42 
499 500, číslo poh ľadávky 17/S – 1 a v druhom poradí SR – Da ňový úrad 
Tren čín, K Dolnej stanici 22, číslo 
pohľadávky 16/S-1 až 16/S-62.  
 
Typ súpisovej položky majetku: Byt  
 
Popis: Dvojizbový byt, výmera bytu 28,79 m2 + ploch a pivnice 3,11 m2  
 
Obec: Nové Mesto nad Váhom  
 
Štát: SR  
 
Ulica: Kpt. Nálepku  
 
Orienta čné číslo vchodu: 6  
 
Súpisné číslo: 852  
 
Číslo bytu: 24  
 
Poschodie: 3  
 
Pozemok: parcela 4621  
 
LV: 4315  
 
k.ú.: Nové Mesto nad Váhom  
 
Podiel: 1/1  
 
Podiel priestoru na spolo čných častiach a spolo čných zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel k pozemku – 
parcela č. 4621, výmera 1054 m2 a parcela č. 4622, výmera 237 m2 v podiele 
3190/75582  
 
Súpisová hodnota: 20 000,00 €  
 
Deň zápisu preradenia: 18.06.2012  
 
JUDr. Matúš Košara, správca  
 
Deň preradenia : 18.06.2012  
 
OV č. 161/2012  
 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 



Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania  
 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Tren číne, Piaristická 46, správca 
úpadcu Ján Kubovi č v konkurze, dátum 
narodenia 07.12.1979, bytom Kpt. Nálepku 6, Nové Me sto nad Váhom č..k.: 
29K/2/2012, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 
písm. d) ZKR vyhlasuje I. kolo verejného ponukového  konania na predaj 
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu 
a to hnute ľný majetok a pe ňažné poh ľadávky. 
 
Súpis majetku úpadcu bol zverejnený v Obchodnom ves tníku č. 80/2012 zo d ňa 
25.04.2012 a v OV 120/2012 zo d ňa 
22.06.2012. 
 
Jedná sa o nasledovný hnute ľný majetok: 
 
Typ súpisovej položky majetku: hnute ľná vec 
 
Popis: osobné motorové vozidlo zna čka VOLKSWAGEN PASSAT, kategória: M1; 
osved čenie o evidencii vozidla: SB 699185; rok 
výroby 2005; farba: čierna metalíza; eviden čné číslo: NM 981 BJ; výrobné 
číslo: VIN: WVWZZZ3CZ6P071404. 
 
Súpisová hodnota: 8 800,00 € 
 
Typ súpisovej položky majetku: hnute ľná vec 
 
Popis: nákladné motorové vozidlo zna čka: CITROEN JUMPER 1.9D; kategória : 
N1; osved čenie o evidencii vozidla : SF 
618744; rok výroby: 2001; farba: biela; eviden čné číslo: NM 343 AN; výrobné 
číslo: VIN: VF7231A3215921541. 
 
Súpisová hodnota: 500,00 € 
 
Hnute ľná vec – obývacia stena, opotrebovaná, súpisová hod nota - 150,- € 
 
Hnute ľná vec – jednolôžková poste ľ, opotrebovaná, súpisová hodnota - 30,- € 
 
Hnute ľná vec – konferen čný stolík, opotrebovaný, súpisová hodnota – 10,- € 
 
Hnute ľná vec – skrinka na odkladanie perín , opotrebovaná , súpisová hodnota 
– 20,- € 
 
Hnute ľná vec - televízor zn. OVP Orava, opotrebovaný, súp isová hodnota – 
30,- € 
 
Hnute ľná vec – gau č , opotrebovaný, súpisová hodnota – 150,- € 
 
Hnute ľná vec – kreslo – 2 ks, opotrebované, súpisová hodn ota – 45,- € 
 
Hnute ľná vec – plynový sporák kombinovaný-Mora, opotrebov aný, súpisová 
hodnota-140,- € 
 
Hnute ľná vec – Kuchynský stôl, opotrebovaný, súpisová hod nota 20,- € 
 
Hnute ľná vec – kuchynská stoli čka – 4 ks, opotrebovaná, súpisová hodnota 
10,- € 



 
Hnute ľná vec – automatická pra čka Indesit, opotrebovaná, súpisová hodnota 
100,- € 
 
Hnute ľná vec – rozkladacia pohovka, opotrebovaná, súpisov á hodnota 40,- € 
 
Peňažná poh ľadávka 
 
Suma : 12.255,65 EUR 
 
Právny dôvod: faktúra č. 10012 
 
Dlžník: MARLIS s.r.o. 
 
Sídlo: Kutlíkova 17, Bratislava 
 
I ČO: 35 846 585 
 
Peňažná poh ľadávka 
 
Suma:6.039,61 EUR 
 
Právny dôvod:faktúra č. 080060, 080070, 080071, 080072 
 
Dlžník:PRODISTAV s.r.o. 
 
Sídlo: Ivánska cesta 23, Bratislava 
 
I ČO: 31 361 854 
 
Náležitosti ponuky:  
 
- Výšku navrhovanej kúpnej ceny 
 
- Nezamenite ľné ozna čenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vz ťahuje 
 
- Pri záujemcovi , fyzickej osobe: meno a priezvisk o, adresu trvalého 
pobytu, I ČO a sídlo podnikania , ak ide o 
živnostníka 
 
- Pri záujemcovi , právnickej osobe: obchodné meno , sídlo a I ČO, doklad o 
tom, že zálohu, minimálne 10 % z kúpnej 
ceny, záujemca uhradil na ú čet úpadcu uvedený v tomto zverejnení 
 
- Ozna čenie číslo ú čtu záujemcu , na ktorý má by ť neúspešným záujemcom 
vrátená zložená záloha 
 
Všeobecné platné podmienky:  
 
1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre I. kolo ponukové ho konania je za 
najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne za cenu uvedenú  
v súpise majetku. 
2. Za riadne doru čenú ponuku sa považuje ponuka, doru čená na adresu 
správcu: JUDr. Matúš Košara , Piaristická 46, 911 
01 Tren čín , správca úpadcu Ján Kubovi č v konkurze, narodený 07.12.1979, 
bydlisko Kpt. Nálepku 6, Nové Mesto nad Váhom 
a to najneskôr do 10. 09. 2012 , do 15,00 hod. Ponu ka musí obsahova ť 
náležitosti predpísané podmienkami predaja. Ponuka 
musí by ť doru čená najneskôr v de ň a hodinu ur čenú v inzeráte, na adresu 
uverejnenú v inzeráte. Ponuky, ktoré nebudú 



doru čené do skon čenia lehoty, sa nebudú považova ť za riadne doru čené, ani 
keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. 
Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. 
 
3. Ponuka musí by ť doru čená v zalepenej obálke s výrazným ozna čením " 
konkurz 29K/2/2012 – neotvára ť! 
Každý záujemca môže do sú ťaže predloži ť len jednu ponuku na rovnaký predmet 
predaja , inak sa všetky jeho podané 
ponuky odmietnu. 
 
4. Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým zá ujemcom v pracovných 
dňoch od zverejnenia inzerátu v Obchodnom 
vestníku do 10.09.2012 v čase od 8,00 do 15,00 hod. v sídle správcu: 
Piaristická 46, 911 01 Tren čín, za úhradu 10 €. 
 
5. Záujemca je povinný zloži ť finan čnú zábezpeku vo výške najmenej 10% z 
ponúkanej kúpnej ceny na č.ú: 4015781995/7500 
vedený v ČSOB,a.s. a to najneskôr v de ň zaslania písomnej ponuky správcovi. 
 
6. V prípade porušenia podmienok ponukového konania  záujemcom, tento je 
povinný uhradi ť zmluvnú pokutu vo výške 10% z 
ponúkanej ceny záujemcom, ktorá bude príjmom všeobe cnej podstaty. 
 
7. Otváranie obálok sa uskuto ční d ňa 11. 09. 2012 o 9,00 hod. v sídle 
správcu. 
 
8.Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskuto čnené v lehote najneskôr 10 dní po 
termíne 
otvárania obálok. Uzatvorenie zmluvy s ví ťazným uchádza čom bude podmienený 
predchádzajúcim 
písomným súhlasom zástupcu verite ľov. 
 
JUDr. Matúš Košara – správca 
 
OV č. 198/2012  
 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania  
 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Tren číne, Piaristická 46, správca 
úpadcu Ján Kubovi č v konkurze, dátum 
narodenia 07.12.1979, bytom Kpt. Nálepku 6, Nové Me sto nad Váhom č..k.: 
29K/2/2012, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 
písm. d) ZKR vyhlasuje II. kolo verejného ponukovéh o konania na predaj 
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu 
a to hnute ľný majetok a pe ňažné poh ľadávky za najvyššiu ponuku, minimálne 
za cenu 50% uvedenú v súpise majetku.. 
 
Súpis majetku úpadcu bol zverejnený v Obchodnom ves tníku č. 80/2012 zo d ňa 
25.04.2012 a v OV 120/2012 zo d ňa 
22.06.2012. 



 
Jedná sa o nasledovný hnute ľný majetok: 
 
Typ súpisovej položky majetku: hnute ľná vec 
 
Popis: osobné motorové vozidlo zna čka VOLKSWAGEN PASSAT, kategória: M1; 
osved čenie o evidencii vozidla: SB 699185; rok 
výroby 2005; farba: čierna metalíza; eviden čné číslo: NM 981 BJ; výrobné 
číslo: VIN: WVWZZZ3CZ6P071404. 
 
Súpisová hodnota: 8 800,00 € 
 
Typ súpisovej položky majetku: hnute ľná vec 
 
Popis: nákladné motorové vozidlo zna čka: CITROEN JUMPER 1.9D; kategória : 
N1; osved čenie o evidencii vozidla : SF 
618744; rok výroby: 2001; farba: biela; eviden čné číslo: NM 343 AN; výrobné 
číslo: VIN: VF7231A3215921541. 
 
Súpisová hodnota: 500,00 € 
 
Hnute ľná vec – obývacia stena, opotrebovaná, súpisová hod nota - 150,- € 
 
Hnute ľná vec – jednolôžková poste ľ, opotrebovaná, súpisová hodnota - 30,- € 
 
Hnute ľná vec – konferen čný stolík, opotrebovaný, súpisová hodnota – 10,- € 
 
Hnute ľná vec – skrinka na odkladanie perín , opotrebovaná , súpisová hodnota 
– 20,- € 
 
Hnute ľná vec - televízor zn. OVP Orava, opotrebovaný, súp isová hodnota – 
30,- € 
 
Hnute ľná vec – gau č , opotrebovaný, súpisová hodnota – 150,- € 
 
Hnute ľná vec – kreslo – 2 ks, opotrebované, súpisová hodn ota – 45,- € 
 
Hnute ľná vec – plynový sporák kombinovaný-Mora, opotrebov aný, súpisová 
hodnota-140,- € 
 
Hnute ľná vec – Kuchynský stôl, opotrebovaný, súpisová hod nota 20,- € 
 
Hnute ľná vec – kuchynská stoli čka – 4 ks, opotrebovaná, súpisová hodnota 
10,- € 
 
Hnute ľná vec – automatická pra čka Indesit, opotrebovaná, súpisová hodnota 
100,- € 
 
Hnute ľná vec – rozkladacia pohovka, opotrebovaná, súpisov á hodnota 40,- € 
 
Peňažná poh ľadávka 
 
Suma : 12.255,65 EUR 
 
Právny dôvod: faktúra č. 10012 
 
Dlžník: MARLIS s.r.o. 
 
Sídlo: Kutlíkova 17, Bratislava 
 
I ČO: 35 846 585 



 
Peňažná poh ľadávka 
 
Suma:6.039,61 EUR 
 
Právny dôvod:faktúra č. 080060, 080070, 080071, 080072 
 
Dlžník:PRODISTAV s.r.o. 
 
Sídlo: Ivánska cesta 23, Bratislava 
 
I ČO: 31 361 854 
 
Náležitosti ponuky:  
 
- Výšku navrhovanej kúpnej ceny 
 
- Nezamenite ľné ozna čenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vz ťahuje 
 
- Pri záujemcovi , fyzickej osobe: meno a priezvisk o, adresu trvalého 
pobytu, I ČO a sídlo podnikania , ak ide o 
živnostníka 
 
- Pri záujemcovi , právnickej osobe: obchodné meno , sídlo a I ČO, doklad o 
tom, že zálohu, minimálne 10 % z kúpnej 
ceny, záujemca uhradil na ú čet úpadcu uvedený v tomto zverejnení 
 
- Ozna čenie číslo ú čtu záujemcu , na ktorý má by ť neúspešným záujemcom 
vrátená zložená záloha 
 
Všeobecné platné podmienky:  
 
1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre II. kolo ponukov ého konania je za 
najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 50% 
uvedenú v súpise majetku.  
 
2. Za riadne doru čenú ponuku sa považuje ponuka, doru čená na adresu 
správcu: JUDr. Matúš Košara , Piaristická 46, 
911 01 Tren čín , správca úpadcu Ján Kubovi č v konkurze, narodený 
07.12.1979, bydlisko Kpt. Nálepku 6, Nové Mesto 
nad Váhom a to najneskôr do 23.10. 2012 , do 15,00 hod. Ponuka musí 
obsahova ť náležitosti predpísané podmienkami 
predaja. Ponuka musí by ť doru čená najneskôr v de ň a hodinu ur čenú v 
inzeráte, na adresu uverejnenú v inzeráte. Ponuky, 
ktoré nebudú doru čené do skon čenia lehoty, sa nebudú považova ť za riadne 
doru čené, ani ke ď boli odoslané pred uplynutím 
lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskore né. 
 
3. Ponuka musí by ť doru čená v zalepenej obálke s výrazným ozna čením " 
konkurz 29K/2/2012 – neotvára ť! 
Každý záujemca môže do sú ťaže predloži ť len jednu ponuku na rovnaký predmet 
predaja , inak sa všetky jeho podané ponuky odmietn u. 
 
4. Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým zá ujemcom v pracovných 
dňoch od zverejnenia inzerátu v Obchodnom 
vestníku do 23.10.2012 v čase od 8,00 do 15,00 hod. v sídle správcu: 
Piaristická 46, 911 01 Tren čín, za úhradu 10 €. 
 
5. Záujemca je povinný zloži ť finan čnú zábezpeku vo výške najmenej 10% z 
ponúkanej kúpnej ceny na č.ú: 4015781995/7500 
vedený v ČSOB,a.s. a to najneskôr v de ň zaslania písomnej ponuky správcovi. 



 
6. V prípade porušenia podmienok ponukového konania  záujemcom, tento je 
povinný uhradi ť zmluvnú pokutu vo výške 10% z 
ponúkanej ceny záujemcom, ktorá bude príjmom všeobe cnej podstaty. 
 
7. Otváranie obálok sa uskuto ční d ňa 24.10. 2012 o 9,00 hod. v sídle 
správcu. 
 
8.Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskuto čnené v lehote najneskôr 10 dní po 
termíne 
otvárania obálok. Uzatvorenie zmluvy s ví ťazným uchádza čom bude podmienený 
predchádzajúcim 
písomným súhlasom zástupcu verite ľov. 
 
JUDr. Matúš Košara – správca 
 
OV č. 224/2012  
 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Vyhlásenie III. kola verejného ponukového konania  
 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Tren číne, Piaristická 46, správca 
úpadcu Ján Kubovi č v konkurze, dátum 
narodenia 07.12.1979, bytom Kpt. Nálepku 6, Nové Me sto nad Váhom č..k.: 
29K/2/2012, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 
písm. e) ZKR vyhlasuje III. kolo verejného ponukové ho konania na predaj 
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty 
úpadcu a to hnute ľný majetok a pe ňažné poh ľadávky z vo ľnej ruky za 
najvyššiu ponuku, ktorá môže by ť nižšia ako cena 
uvedená v súpise majetku. 
 
Súpis majetku úpadcu bol zverejnený v Obchodnom ves tníku č. 80/2012 zo d ňa 
25.04.2012 a v OV 120/2012 zo d ňa 
22.06.2012. 
 
Jedná sa o nasledovný hnute ľný majetok: 
 
Hnute ľná vec – obývacia stena, opotrebovaná, súpisová hod nota - 150,- € 
 
Hnute ľná vec – jednolôžková poste ľ, opotrebovaná, súpisová hodnota - 30,- € 
 
Hnute ľná vec – konferen čný stolík, opotrebovaný, súpisová hodnota – 10,- € 
 
Hnute ľná vec – skrinka na odkladanie perín , opotrebovaná , súpisová hodnota 
– 20,- € 
 
Hnute ľná vec - televízor zn. OVP Orava, opotrebovaný, súp isová hodnota – 
30,- € 
 
Hnute ľná vec – gau č , opotrebovaný, súpisová hodnota – 150,- € 
 



Hnute ľná vec – kreslo – 2 ks, opotrebované, súpisová hodn ota – 45,- € 
 
Hnute ľná vec – plynový sporák kombinovaný-Mora, opotrebov aný, súpisová 
hodnota-140,- € 
 
Hnute ľná vec – Kuchynský stôl, opotrebovaný, súpisová hod nota 20,- € 
 
Hnute ľná vec – kuchynská stoli čka – 4 ks, opotrebovaná, súpisová hodnota 
10,- € 
 
Hnute ľná vec – automatická pra čka Indesit, opotrebovaná, súpisová hodnota 
100,- € 
 
Hnute ľná vec – rozkladacia pohovka, opotrebovaná, súpisov á hodnota 40,- € 
 
Peňažná poh ľadávka 
 
Suma : 12.255,65 EUR 
 
Právny dôvod: faktúra č. 10012 
 
Dlžník: MARLIS s.r.o. 
 
Sídlo: Kutlíkova 17, Bratislava 
 
I ČO: 35 846 585 
 
Peňažná poh ľadávka 
 
Suma:6.039,61 EUR 
 
Právny dôvod:faktúra č. 080060, 080070, 080071, 080072 
 
Dlžník:PRODISTAV s.r.o. 
 
Sídlo: Ivánska cesta 23, Bratislava 
 
I ČO: 31 361 854 
 
Spôsob predaja bude realizovaný priamym predajom z voľnej ruky za najvyššiu 
ponuku a to v termíne od zverejnenia oznamu 
v Obchodnom vestníku do 05.12.2012. Ďalšie požadované informácie Vám 
poskytne správca na č.t. 032-6583076. 
 
JUDr. Matúš Košara – správca 
 
OVč. 239/2012  
 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 
Druh podania:  Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpiso vú zložku 
majetku 
 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisov ú zložku  



 
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota  
 
+-------------------------------------------------- ------------------------
----------------+ 
|P. č.|Popis                                          |S úpisová 
hodnota|mena|Dátum zapísania| 
|----+--------------------------------------------- --+----------------+----
+---------------| 
|18. |Nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom|663,88          |€   
|31.10.2012     | 
|----+--------------------------------------------- --+----------------+----
+---------------| 
+-------------------------------------------------- ------------------------
----------------+ 
 
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota  
 
Popis: v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. –zrážky zo mzdy 
úpadcu v rozsahu v akom môžu by ť postihnuté 
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 
 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
|P. č.|Popis                        |Súpisová hodnota|me na|Dátum zapísania| 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
|19. |Zrážka zo mzdy za apríl 2012 |167,85          |€   |31.10.2012     | 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
|20. |Zrážka zo mzdy za máj 2012   |172,54          |€   |31.10.2012     | 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
|21. |Zrážka zo mzdy za jún 2012   |169,49          |€   |31.10.2012     | 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
|22. |Zrážky zo mzdy za júl 2012   |14,54 €         |€   |31.10.2012     | 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
|23. |Zrážky zo mzdy za august 2012|15,90 €         |€   |31.10.2012     | 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
 
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota  
 
+-------------------------------------------------- ------------------------
----------------------------------------+ 
|P. č.|Popis                                                                
  |Súpisová hodnota|mena|Dátum zapísania| 
|----+--------------------------------------------- ------------------------
--+----------------+----+---------------| 
|24. |Nájomné za prenájom motorového vozidla za mes iac marec, apríl, máj 
2012|180,70          |€   |31.10.2012     | 
|----+--------------------------------------------- ------------------------
--+----------------+----+---------------| 
|25. |Nájomné za prenájom motorového vozidla za mes iac jún, júl, august 
2012 |282,-           |€   |31.10.2012     | 
|----+--------------------------------------------- ------------------------
--+----------------+----+---------------| 
|26. |Nájomné za prenájom motorového vozidla za sep tember, október 
2012      |200,-           |€   |31.10.2012     | 
+-------------------------------------------------- ------------------------
----------------------------------------+ 
 
JUDr. Matúš Košara, správca 
 
OV č. 014/2013  



 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Ján Kubovi č v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Kpt. Nálepku 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  7. 12. 1979 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  29K/2/2012 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  29K/2/2012 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Vyhlásenie IV. kola verejného ponukového konania  
 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Tren číne, Piaristická 46, správca 
úpadcu Ján Kubovi č v konkurze, dátum 
narodenia 07.12.1979, bytom Kpt. Nálepku 6, Nové Me sto nad Váhom č..k.: 
29K/2/2012, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 
písm. e) ZKR vyhlasuje IV. kolo verejného ponukovéh o konania na predaj 
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty - 
peňažné poh ľadávky z vo ľnej ruky za najvyššiu ponuku, ktorá môže by ť nižšia 
ako cena uvedená v súpise majetku. 
 
Súpis majetku úpadcu – pe ňažné poh ľadávky bol zverejnený v Obchodnom 
vestníku č. OV 120/2012 zo d ňa 22.06.2012. 
 
Peňažná poh ľadávka 
 
Suma : 12.255,65 EUR 
 
Právny dôvod: faktúra č. 10012 
 
Dlžník: MARLIS s.r.o. 
 
Sídlo: Kutlíkova 17, Bratislava 
 
I ČO: 35 846 585 
 
Peňažná poh ľadávka 
 
Suma:6.039,61 EUR 
 
Právny dôvod:faktúra č. 080060, 080070, 080071, 080072 
 
Dlžník:PRODISTAV s.r.o. 
 
Sídlo: Ivánska cesta 23, Bratislava 
 
I ČO: 31 361 854 
 
Spôsob predaja bude realizovaný priamym predajom z voľnej ruky za najvyššiu 
ponuku a to v termíne od zverejnenia oznamu 
v Obchodnom vestníku do 06.02.2013. Ďalšie požadované informácie Vám 
poskytne správca na č.t. 032-6583076. 
 
JUDr. Matúš Košara - správca 

 


