
UZNESENIE 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľov-veriteľov 1) Vladimíra Frátrika, 
bydliskom Pribinove sady 21/7,  
Nová Dubnica a 2) Ľubomíra Cypriana, bydliskom Pod hájom 1093/74, Dubnica nad Váhom, 
o návrhu na vyhlásenie  
konkurzu na majetok dlžníka: STAVMAX PLUS, spol. s r.o. 
, so sídlom: Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 328 821, rozhodol 
takto: 
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca: JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie: 
Piaristická 46, Trenčín. 
II. Predbežnému správcovi sa ukladajú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka; zistiť, 
či majetok dlžníka  
bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu podrobné 
písomné správy o stave  
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca 
súdu v lehote najneskôr do  
10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od 
ustanovenia do funkcie a  
poslednú správu predloží správca súdu najneskôr do 25 dní od ustanovenia do funkcie. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 3. 5. 2010 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňaUZNESENIE 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľov-veriteľov 1) Vladimíra Frátrika, s 
bydliskom: Pribinove sady 21/7,  
Nová Dubnica, a 2) Ľubomíra Cypriana, s bydliskom: Pod hájom 1093/74, Dubnica nad 
Váhom, o návrhu na vyhlásenie  
konkurzu na majetok dlžníka: STAVMAX PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Pod hájom 952/1, 
Dubnica nad Váhom, IČO: 36 328  
821, rozhodol 
takto: 
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka: STAVMAX PLUS, spol. s r.o. 
, so sídlom: Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 328 821. 
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie: Piaristická 
46, Trenčín. 
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o., so  
sídlom: Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 328 821, 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. 1346/200 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
IV. Veritelia dlžníka 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. 28K/16/2010 a v 
dvoch rovnopisoch správcovi  
na adresu jeho kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po 
zverejnení uznesenia o  
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
V. 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 považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom 
vestníku. Veriteľ, ktorého  
pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho 
pohľadávka bola za  
podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia 
majetku podliehajúceho konkurzu.  
Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku 
nemožno v konkurze uspokojiť a  
na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa 
uplatňujú prihláškou.  
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie 
meno, priezvisko a  
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie 
uspokojenia pohľadávky zo  
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a 
príslušenstvo s rozdelením podľa  
právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť 
datované a podpísané veriteľom.  
Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je 
datovaná alebo podpísaná, na  
prihlášku sa v konkurze neprihliada. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je 
zabezpečená zabezpečovacím právom  
(ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka 
bola podľa poradia  
rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z 
výťažku zo speňaženia  
majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v 
prihláške zabezpečenej  
pohľadávky, inak zanikne. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie 
aj druh, poradie a  
právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je 
zabezpečená, a sumu, do ktorej je  
zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené 
zabezpečovacie právo  
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. V konkurze prihláškou uplatňujú 
pohľadávky aj veritelia  



pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená 
pohľadávka“). Uplatňovať práva z  
podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi 
preukáže vznik podmienenej  
pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje 
budúce pohľadávky voči  
úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne 
po vyhlásení konkurzu  
pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky 
prihlasujú svoje budúce  
pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ 
prihlasuje podmienenú  
pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v 
prihláške podmienenej  
pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze 
neprihliada. Ak veriteľ podáva  
viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých 
prihláškach (ďalej len  
„súhrnný prehľad“). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k 
poslednej podanej  
prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze 
neprihliada. Ak veriteľ k svojim  
viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a 
ním podpísanom predpísanom  
tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho 
prihlášky sa v konkurze  
neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu 
pohľadávky určí správca  
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia 
konkurzu Európskou centrálnou  
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej 
referenčný výmenný kurz Európska  
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí 
správca s odbornou  
starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak 
sa prihlasuje  
postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie 
pohľadávky veriteľom. Ak  
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 
k prihláške pripojí aj  
vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku 
uplatnenú v prihláške  
poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, 
stačí ich pripojiť k  
súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj 
znalecký posudok určujúci  
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky 
nepripojí, na prihlášku  
nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej 
republiky bydlisko alebo sídlo  



alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie 
písomností, ktorý má  
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny 
preukazujúce, že  
zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie 
písomností nezvolí, budú  
sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie 
sú povinní vyzvať 
veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú 
však povinní vydať 
veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či 
prihlášku možno podľa  
odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca 
povinný veriteľa v  
potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na 
prihlasovanie pohľadávok.  
Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia 
prostredníctvom Okresného súdu  
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. 
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, 
musí byť podpísané a  
datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa 
toto rozhodnutie alebo  
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom 
(§ 22 ods. 3 zák. č.  
7/2005 Z.z.). 
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so 
zreteľom na jeho pomer k  
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. 
Účastník môže uplatniť námietku  
zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené 
námietky súd neprihliada  
(§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu 
smeruje, dôvod, pre ktorý má  
byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia 
dozvedel. Na podanie, ktoré  
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu 
nepredkladá (§ 15a ods. 3  
Občianskeho súdneho poriadku). 
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po 
zverejnení súdneho  
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré 
sa podľa tohto zákona  
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené 
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. 
Okresný súd Trenčín dňa 3. 6. 2010 



Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňaObchodné meno/Názov/Meno a priezvisko 
dlžníka/Úpadcu: STAVMAX PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu 
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu JUDr. Danica Birošová , správca dlžníka 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o.  
so sídlom Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 328 821 podľa § 85 ods. 2 zák. č. 
7/2005 Z.z. oznamuje, že do  
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín, v 
úradných hodinách počas  
pracovných dní od 08,00 do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. čísle 
032/6583076. 
V Trenčíne 10. 06. 2010 
JUDr. Danica Birošová, správcaObchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
JUDr.Danica Birošová, správca úpadcu STAVMAX PLUS, spol. s r.o., so sídlom Pod hájom 
952/1, Dubnica nad Váhom ,  
IČO: 36 328 821, 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 30.08.2010 o 09,00 hod. s týmto 
programom: 1. Otvorenie  
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru 4. 
Rozhodovanie o výmene  
správcu 5. Rôzne 6. Záver Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, 
právnické osoby  
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo 
poverením na zastupovanie a  
dokladom totožnosti. 
JUDr. Danica Birošová, správca 
V Trenčíne 01. 07. 2010Okresný súd Trenčín v právnej veci vo veci vyhláseného konkurzu na 
majetok úpadcu: STAVMAX PLUS, spol. s r.o. 
, so sídlom: Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 328 821, ktorého správkyňou je 
JUDr. Danica Birošová, so  
sídlom kancelárie: Piaristická 46, Trenčín, takto 
rozhodol 
Rudolf Kováčik, s bydliskom: Zamarovská 64/133, 911 05 Zamarovce, konateľ úpadcu 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o., so  
sídlom Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 328 821, sa v y z ý v a, aby v lehote 7 
dní od doručenia  



výzvy poskytol správkyni JUDr. Danici Birošovej, so sídlom kancelárie Piaristická 46, 
Trenčín, požadovanú súčinnosť 
a to, aby predložil zoznam majetku a zoznam záväzkov s úradne osvedčeným podpisom a s 
vyhlásením, že všetky uvedené  
údaje sú pravdivé a úplné, ako aj všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku dlžníka. V 
prípade nesplnenia tejto  
povinnosti môže súd nariadiť predvedenie úpadcu za účelom podania vysvetlenia alebo mu 
môže uložiť pokutu do výšky  
165 969,59 eura. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 2. 7. 2010 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňaObchodné meno/Názov/Meno a priezvisko 
dlžníka/Úpadcu: STAVMAX PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Po Hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Súpis všeobecnej podstaty 
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC 
Popis hnunteľnej veci / súbor:osobné vozidlo BMW 318i; AA sedan; ev. číslo IL 719AO; 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):3000 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC 
Popis hnunteľnej veci / súbor:príves nákladný; BSS PS 2 16.12; druh karosérie DB skriňová; 
ev. číslo IL 773 YC 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1000€ 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC 
Popis hnunteľnej veci / súbor:nákladné vozidlo LIAZ 150.261;druh karosérie BA sklápacia; 
ev. číslo IL 653 AU; 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1500€ 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC 
Popis hnunteľnej veci / súbor:nákladné vozidlo ŠKODA 706 MTS 27; druh karosérie BA 
valníková; ev. číslo IL 478 AT; 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 



Súpisová hodnota majetku (aj mena):1500€ 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis:Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Pod Hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Súpis oddelenej podstaty 
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: SR Daňový úrad Dubnica nad Váhom, 
zast. Ing. Ivanom Vojtášom 
riaditeľom DÚ 
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 40/S 
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK 
Druh pozemku:pozemok - orná pôda 
Vymera (m^2):36 
Obec:Zliechov 
Štát:SR 
Názov katastrálneho územia:Košecké Rovné 
Číslo LV:911 
Parcelné číslo:3376/1 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):72,00 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK 
Druh pozemku:pozemok - vodné plochy 
Vymera (m^2):148 
Obec:Zliechov 
Štát:SR 
Názov katastrálneho územia:Košecké Rovné 
Číslo LV:911 
Parcelné číslo:78/3 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):296,00 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK 
Druh pozemku:pozemok - zastavané plochy a nádvoria 
Vymera (m^2):56 
Obec:Zliechov 
Štát:SR 
Názov katastrálneho územia:Košecké Rovné 



Číslo LV:911 
Parcelné číslo:61/2 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):560,00 €Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK 
Druh pozemku:pozemok - zastavané plochy a nádvoria 
Vymera (m^2):114 
Obec:Zliechov 
Štát:SR 
Názov katastrálneho územia:Košecké Rovné 
Číslo LV:911 
Parcelné číslo:1/3 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1 140,00 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK 
Druh pozemku:pozemok - zastavané plochy a nádvoria 
Vymera (m^2):359 
Obec:Zliechov 
Štát:SR 
Názov katastrálneho územia:Košecké Rovné 
Číslo LV:911 
Parcelné číslo:1/2 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1; 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):3 590 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku:POZEMOK 
Druh pozemku:pozemok - zasatvané plochy a nádvoria 
Vymera (m^2):1834 
Obec:Zliechov 
Štát:SR 
Názov katastrálneho územia:Košecké Rovné 
Číslo LV:911 
Parcelné číslo:1/1; 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):18 940 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku:STAVBA 



Typ súpisnej položky majetku:Stavba - kultúrny dom, budova pre školstvo a vzdelávanie 
Obec:ZliechovŠtát:SR 
Ulica: 
Orientačné číslo: 
Názov katastrálneho územia:Košecké Rovné 
Číslo LV:911 
Súpisné číslo:76 
Parcelné číslo:1/2; 1/3; 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):77 000,00 € 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis:Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Pod Hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Záznam zo zasadnutia Veriteľského výboru STAVMAX PLUS, spol. s r.o., so sídlom: Pod 
Hájom 952/1, Dubnica nad 
Váhom, IČO: 36 328 821, dátum konania VV: 30.08.2010, miesto konania: v sídle správcu: 
JUDr. Danica Birošová, 
Piaristická 46, Trenčín, začiatok zasadnutia: 9:45 hod., ukončenie zasadnutia: 10:00 hod. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu VV 
3. Rôzne 
4. Ukončenie 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti: Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril 
veriteľ VUB, a.s. 
Bratislava Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní štyria 
jeho členovia. Za 
predsedu VV bol navrhnutý VÚB, a.s. Bratislava 
K bodu 2 – Voľba predsedu Veriteľského výboru: Bolo uskutočnené hlasovanie, navrhnutý na 
predsedu VV bol VÚB, a.s. 
Bratislava Dávam hlasovať: Výsledok hlasovania: Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Uznesenie č. 1 
Uznesenie bolo prijaté. 
Predsedom VV je VÚB, a.s. Bratislava 
K bodu 3 – Rôzne: K tomuto bodu predložila písomnú žiadosť o uloženie záväzného pokynu 
ohľadom speňaženia majetku 
správkyňa konkurznej podstaty STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze JUDr. Danica 
Birošová. Žiadosť tvorí príloha 
tohto zápisu. K predloženému návrhu bola vykonaná diskusia a bol dohodnutý spôsob 
speňaženia hnuteľného majetku 
veci a práva a iné majetkové hodnoty samostatne. Speňažovanie bude prebiehať tak, že 
inzerát bude zverejnený 



v Obchodnom vestníku, v I. a II. kole bude predaný za najvyššiu ponuku so súhlasom VV. V 
III. kole môže správca 
predať majetok z voľnej ruky . Majetok , ktorý nebude možné speňažiť uvedeným spôsobom, 
môže správca po schválení 
súdom vylúčiť z konkurznej podstaty. Nehnuteľnosti budú speňažované dražbou, v zmysle 
ustanovenia § 92 ods. 6 ZKR 
dražbou. Správca je povinný vyhodnotenie ponukového konania zaslať písomne faxom, 
mailom alebo poštou všetkým 
členom VV. V prípade, že v lehote do 10 dní odo dňa odoslania obdrží nesúhlasné stanovisko 
od predsedu VV 
k predaju, je povinný uskutočniť ďalšie kolo pre speňaženie. Uvedené platí pre prvé 2 kolá. 
Ak sa majetok nepodarí 
predať ani z voľnej ruky, tento bude vyradený z konkurznej podstaty. V prípade, že počas 
konkurzu pribudne ďalší 
majetok je správca povinný postupovať rovnakým spôsobom ako je vyššie uvedené. Vystúpil 
veriteľ DÚ Dubnica nad 
Váhom, ktorý uviedol, že má k dispozícii znalecký posudok na nehnuteľný majetok, ktorý 
predložil správkyni za 
účelom vyhotovenia jeho fotokópie. Hodnota nehnuteľností určená znaleckým posudkom je 
173.000 €. Veritelia 
uviedli, že podľa ich vedomostí motorové vozidlá nie sú vo vlastníctve úpadcu, boli obstarané 
vo forme leasingu. 
K bodu 4 – Ukončenie: Bolo dohodnuté, že záväzný pokyn bude udelený správcovi do 20 dní. 
K bodu 5 – Záver: Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV 
ukončil.Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Pod Hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 
IČO/Dátum narodenia dlžníka: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci konkurzu úpadcu: STAVMAX PLUS, 
spol. s r.o., so sídlom Pod 
Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 328 821, spis. značka: 28K/16/2010. 
Dátum konania: 
21. marec 2011. Miesto konania: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (sídlo VÚB a.s.). Čas 
konania: od 14:00 hod. 
Prítomní: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 Mgr. 
Roman Tekely - na základe 
poverenia/ predseda veriteľského výboru, FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho 24, 
821 04 Bratislava, 
IČO:35801328 zast. AK Šiška & Partners s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava - Mgr. 
Daniela Končierová na základe 
splnomocnenia, VOLUMEN spol. s r.o., Lieskovská cesta 587/13, Dubnica nad Váhom, IČO: 
00651966 zast. AK JUDr. 
Jozef Podoba - advokát, Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, na základe 
splnomocnenia, správca - JUDr. 
Danica Birošová. 
Program: 



1. Otvorenie zasadnutia 
2. Správa správcu o stave konkurzného konania od poslednej schôdze VV 
3. Prerokovanie návrhu o ďalšom postupe správcu vo veci odporovateľných právnych úkonov 
úpadcu 
4. Prerokovanie návrhu o schválení poskytovania právnych služieb pre potreby súdnych 
sporov vo veci konkurzu 
(JUDr. Košara) 
5. Diskusia, 
6. Hlasovanie o predložených návrhoch 
7. Záver 
1. Otvorenie zasadnutia: Na úvod predseda veriteľského výboru VUB a.s., (v zast. Mgr. 
Roman Tekely na základe 
poverenia) privítal prítomných členov veriteľského výboru, správcu JUDr. Danicu Birošovú, 
a skonštatoval, že 
zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom, na zasadnutie veriteľského 
výboru sa dostavili 
traja jeho členovia a je uznášaniaschopný. 
2. Správa správcu o zistených skutočnostiach od poslednej schôdze VV: Správca konkurznej 
podstaty informoval 
prítomných o svojich zisteniach ohľadne majetku úpadcu a o eventuálnych možnostiach pri 
uspokojovaní veritel'ov. 
Informoval o stave súdnych konaní ako aj o nových skutočnostiach ohľadne zisťovania 
majetku patriaceho do 
konkurznej podstaty. Poukázal na skutočnosť, že sa podarilo vymôct určité pohľadávky 
úpadcu, ako aj o podaní 
trestných oznámení na štatutárneho zástupcu úpadcu. 
3. Prerokovanie návrhu o ďalšom postupe správcu vo veci odporovateľných právnych 
úkonov: Správca úpadcu na základe 
zisťovania majetku úpadcu a právnej analýzy skutkového stavu, vyhodnotenia právnych rizík 
ako aj efektívnosti 
konkurzného konania navrhol, aby bola uzatvorená Dohoda o urovnaní s p. Rafajom, ktorý 
nadobudol majetok od úpadcu 
pred začatím konkurzného konania a na základe ktorej bude do konkurznej podstaty uhradená 
suma 31.326.-€. Správca 
vysvetlil členom VV akým spôsobom bola určená suma ktorá má byt' na základe Dohody o 
urovnaní uhradená. V konaní 
voči spoločnosti T&S Stav s.r.o., informoval správca o odstúpení od Zmluvy o postúpení 
investičného zámeru medzi 
úpadcom a spoločnosťou T&S Stav, s.r.o. a navrhol pokračovať v začatých právnych krokoch 
žalobou o určenie 
vlastníctva na predmetný majetok. 
4. Prerokovanie návrhu o schválení poskytovania právnych služieb pre potreby súdnych 
sporov vo veci konkurzu 
(JUDr. Košara): Správca sa obrátil na členov veriteľského výboru s požiadavkou o schválenie 
Dohody o poskytovanie 
právnej pomoci (tvorí prílohu zápisnice), z dôvodu vyššej časovej náročnosti súdnych sporov 
vedených v rámci 
predmetného konkurzného konania ako aj potreby pracného zaisťovania podkladov a dôkazov 
pre tieto konania 



s prihliadnutím aj na okolnosť, že úpadca napriek výzve nepredložil správcovi žiadne účtovné 
doklady. Právna pomoc 
by mala priniesť väčšiu mieru uspokojenia veriteľov v predmetnom konkurznom konaní. 
5. Diskusia: V rámci diskusie boli správcovi kladené otázky smerujúce k bližšiemu 
vysvetleniu vykonaných právnych 
úkonov na zistenie majetku úpadcu ako aj možnostiach a alternatívnych spôsoboch riešenia. 
Ďalšie otázky smerovali 
k vysvetleniu spôsobu výpočtu sumy, ktorá má byt' uhradená na základe Dohody o urovnaní a 
k stavu speňažovania 
známeho a nesporného majetku úpadcu. 
6. Hlasovanie o predložených návrhoch: Predseda veriteľského výboru navrhol, aby 
veriteľský výbor hlasoval o: 
a) súhlase s uzatvorením Zmluvy o urovnaní medzi úpadcom a p. Rafajom na sumu 31.326.-€ 
s podmienkou, že úhrada 
uvedenej sumy bude vykonaná pri jej podpise. Výsledok hlasovania: Za prijatie návrhu: 3, 
Proti prijatiu návrhu: 0, 
Zdržal sa: 0. Na základe výsledkov hlasovania veriteľský výbor schválil 
Uznesenie č. 1. Veriteľský výbor súhlasí s uzatvorením Zmluvy o urovnaní medzi úpadcom a 
p. Rafajom, za podmienky 
úhrady dohodnutej sumy pri jej podpise. (Návrh zmluvy tvorí prílohu zápisnice.) 
b) súhlase s uzatvorením Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci pre potreby konkurzného 
konania Výsledok hlasovania: 
Za prijatie návrhu: 3. Proti prijatiu návrhu: 0. Zdržal sa: 0. Na základe výsledkov hlasovania 
veriteľský výbor 
schválil 
Uznesenie č. 2. Veriteľský výbor súhlasí s uzatvorením Zmluvy o poskytovaní právnej 
pomoci pre potreby konkurzného 
konania. (Návrh zmluvy tvorí prílohu zápisnice.) 
c) súhlase veriteľského výboru so spôsobom schvaľovaním podmienok dražieb pri predaji 
nehnuteľného majetku úpadcu 
procedúrou per rollam (email). Výsledok hlasovania: Za prijatie návrhu: 3. Proti prijatiu 
návrhu: 0. Zdržal sa: 0. 
Na základe výsledkov hlasovania veriteľský výbor schválil 
Uznesenie č. 3. Veriteľský výbor súhlasí so schvaľovaním podmienok dražieb pri predaji 
nehnuteľného majetku úpadcuprocedúrou per rollam (email). 
5. Záver: Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 15:10 hod. 
V Bratislave dňa 21.3.2011 
VÚB a.s., predseda veriteľského výboru, v zast.: Mgr. Roman TekelyOkresný súd Trenčín v 
právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v 
konkurze 
, so sídlom Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO 36 328 821, uznesením č.k. 
28K/16/2010-271 zo dňa 02.03.2011 
povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 
Bratislava, IČO 35 
776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi zistených pohľadávok pôvodného 
veriteľa Daňové riaditeľstvo 
Slovenskej republiky so sídlom Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica, IČO 00 634 816, a to v 
rozsahu postúpených 
pohľadávok v celkovej výške 204 708,95 eura, vedených v konečnom zozname pohľadávok 
pod č. 40S-1 až 40S-64. 



Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku 
zanikne pôvodnému konkurznému 
veriteľovi postavenie účastníka tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2011. 
Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2011 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradníkObchodné meno/Názov/Meno a priezvisko 
dlžníka/Úpadcu: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Pod Hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, 018 41 
IČO/Dátum narodenia dlžníka: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Iné zverejnenie 
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 2/2011 STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v 
konkurze, Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, 
018 41, IČO: 36 328 821, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: 
Sro, vložka č. 13821/R 
zastúpená: JUDr. Danica Birošová, správca konkurznej podstaty /ďalej ako „dražobník”/ 
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu 
nehnuteľností podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších 
predpisov primerane 
s použitím zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o 
notároch a notárskej 
činnosti v znení neskorších predpisov 7.6.2011 o 10:30 hod. 
Miesto konania dražby: sídlo správcu, JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Navrhovateľ dražby: STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze, Pod hájom 952/1, Dubnica 
nad Váhom, PSČ: 
018 41, IČO: 36 328 821 
Opakovanie dražby: prvá dražba 
Predmet dražby: 
LV č. Katastrálny úrad Správa katastra Katastrálne územie Okres Obec 
911 Ilava Ilava Košecké Rovné Ilava Zliechov 
Parcely registra „C“: Spoluvlastnícky podiel : 87/3319 Parc. č. Druh Výmera/m^2/ Poznámky 
1/1 Zastavané plochy 
a nádvoria 1834 1/2 Zastavené plochy a nádvoria 359 1/3 Zastavané plochy a nádvoria 114 
61/2 Zastavané plochy 
a nádvoria 56 78/3 Vodné plochy 148 Parcely registra „E“ : Parc.č. Druh Výmera /m^2/ 
poznámky 3376/1 Orná pôda 36 
Stavby: Spoluvlastnícky podiel 1/1 Súpisné číslo Na parcele č. Druh stavby Druh pozemku 
Poznámka 76 1/2 11 
kultúrny dom Zastavané plochy a nádvoria 76 1/3 11 kultúrny dom Zastavané plochy a 
nádvoria Byty a nebytové 
priestory: Spoluvlastnícky podiel o veľkosti Číslo bytu Podlažie/Vchod Adresa Výmera 
(m^2) - - 
-------------------------------------------------- - 
Obhliadka predmetu dražby: 
Prvý termín obhliadky Druhý termín obhliadky 
27.5.2011 od 12:30 do 14:30 hod. 3.6.2011 od 12:30 do 14:30 hod. 



Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby: Obhliadka predmetu dražby je prístupná 
len účastníkom obhliadky 
zapísaným do zoznamu účastníkov obhliadky, pričom zápis do zoznamu účastníkov obhliadky 
je možné uskutočniť 
najneskôr pred začatím obhliadky predmetu dražby. Dražobník alebo ním poverená osoba 
vyžaduje od osoby, ktorá sa 
chce zúčastniť na dražbe doklad overujúci jej totožnosť, ktorý porovná so zoznamom 
účastníkov obhliadky, alebo 
túto osobu zapíše do zoznamu účastníkov, a umožní jej prehliadku predmetu dražby. 
Stretnutie záujemcov o obhliadku 
a ich zápis do zoznamu prebehne po oba dni 15 minút pred termínom obhliadky v Košecké 
Rovné, pred hlavným vchodom 
do objektu. 
Kontaktná osoba Stanislav Biroš, tel. č. 032 6583 076. Účasť na obhliadke je potrebné 
telefonicky dohodnúť v deň 
predchádzajúci termínu obhliadky do 15:30 hod. 
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: Budova postavená v roku 1947 ako základná 
škola s dvojizbovým bytom. 
V časti podpivničená budova v časti bytu školníka, časť školy dvojpodlažná, podkrovie 
obytne nevyužité. Budova je 
postavená v duchu tradičných technológií – plošné zakladanie na základových pásoch, 
murované tehlové zvislé 
konštrukcie hrúbky 450 mm, stropy nad suterénom železobetónové, nad prízemím a 
poschodím trámové drevené. 
Vonkajšia omietka vápenná hladká, vnútorné omietky hladké vápenné, dvere rámové s 
výplňou, okná zdvojené, podlahy 
parkety, PVC a poter, strecha sedlová s plechovou krytinou. Technické vybavenie – rozvod el. 
energie s poistkami, 
vykurovanie lokálne – kachle na tuhé palivo, rozvod studenej vody, bleskozvod. V poslednom 
období zanedbaná 
údržba. 
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby: Daňový úrad Dubnica nad Váhom – Rozhodnutie 
o zriadení záložného práva 
č. 668/340/174444/09/Ga zo dňa 2.6.2009 na nehnuteľnosti p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 
78/2, p.č. KN-E 3376/1, 
kultúrny dom s.č. 76 na p.č. KN-C 1/2, kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C Daňový úrad 
Dubnica nad Váhom – 
Oznámenie o začatí daňového exekučného konania č. 668/320/50781/Ga zo dňa 15.12.2009 
na nehnuteľnosti kultúrny dom 
č.s. 76 na p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného 
STAVMAX PLUS, s.r.o., 
Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 – P1 303/2009 – 75/2009 Daňový úrad Dubnica 
nad Váhom – Daňový exekučný 
príkaz č. 668/320/577/10/Ga zo dňa 11.1.2010 na predaj nehnuteľností kultúrny dom č.s. 76 
na p.č. KN-C 1/1, 1/2, 
1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod 
hájom 952/1, Dubnica nad 
Váhom, IČO: 36328821 v 1/1 – P1 2/2010-2/2010 
Por.č.: JUDr. Andrea Krasňanová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad, Námestie A.Hlinku 
36/9, 017 01 Považská 



Bystrica - Exekučný príkaz EX 165/2009 zo dňa 10.11.2009 - na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 
61/2, 78/3, p.č. KN-E 
3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad 
Váhom v 1/1 v prospech 
oprávneného Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava, IČO: 30 807 
484 - Z 
2526/2009.-63/2009 
Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad pri Okresnom súde, 
Námestie A.Hlinku 25/30, 
017 01 Považská Bystrica - Exekučný príkaz EX 1662/2009 zo dňa 8.3.2010 - na zriadenie 
exekučného záložného práva 
na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 
78/3, p.č. KN-E 3376/1 
vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 
1/1 v prospech oprávneného 
VšZP a.s. pob. M.R.Štefánika 165, Pov.Bystrica - Z 626/2010.-17/2010 
Súdny exekútor Mgr. Eva Uhaľová, Exekútorský úrad Zvolen, Nám. SNP 6/11, 960 01 
Zvolen - Exekučný príkaz EX 
1005/2009 zo dňa 26.3.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na nehnuteľnosti kultúrny 
dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo 
vlastníctve povinnéhoSTAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech oprávneného KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., 
IČO: 31 559 123, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen - Z 822/2010.- 20/2010 
JUDr. Róbert Tutko, súdny exekútor, Exekútorský úrad Rožňana so sídlom Čučmianska dlhá 
26, 048 01 Rožňava - 
Exekučný príkaz EX 363/2009 zo dňa 23.3.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na 
nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo 
vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech oprávneného 
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č.8 a 10 Bratislava - Z 800/2010.-
21/2010 Exekútorský 
úrad Púchov, 
JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor, Samoty 1061, 020 01 Púchov - Exekučný príkaz EX 
897/10 zo dňa 18.6.2010 - na 
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom 
č.s. 76 na p.č. KN-C 
1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného 
STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod 
hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná 
poistovňa, a.s.,IČO: 35937874, 
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava - Z 1597/2010.-45/2010 
JUDr. Andrea Krasňanová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad, Námestie A.Hlinku 36/9, 017 
01 Považská Bystrica - 
Exekučný príkaz EX 269/2009 zo dňa 8.3.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva na 



nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo 
vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech oprávneného 
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava, IČO: 30 807 484 - Z 
1949/2010.-53/2010 
Exekútorský úrad, exekútor JUDr.Robert Rychtarčík, 1. Mája 223/25, 058 01 Poprad - 
Exekučný príkaz EX 11/2010 na 
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom 
č.s. 76 na p.č. KN-C 
1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného 
STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod 
hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 v prospech oprávneného NORWIT Slovakia, s.r.o., 
Hraničná 2A/4533, 
058 01 Poprad, IČO: 31 734 553 - Z 2131/2010.-55/2010 
Znalecký posudok: Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: Všeobecná 
cena odhadu 29/2011 Ing. 
Juraj Šinka 8.3.2011 106.000,- EUR Najnižšie podanie a minimálne prihodenie: Najnižšie 
podanie 106.000,- EUR 
Minimálne prihodenie 500 EUR 
Dražobná zábezpeka Výška dražobnej zábezpeky: 10.000,- EUR 
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: vkladom na účet, alebo v hotovosti Číslo účtu a 
numerický kód banky: 
4007034148/7500 VS: 2/2011 poznámka: meno a priezvisko zložiteľa 
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby 
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: výpis z účtu/potvrdený doklad o vklade 
na účet, príjmový 
pokladničný doklad 
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: hotovosť/prevodom na účet účastníka dražby ním 
určený 
Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky iným spôsobom: Nie 
Poznámka: nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou 
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: V zmysle § 26 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o 
dobrovoľných dražbách sa 
dražobná zábezpeka započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny 
dosiahnutej vydražením je 
vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti priamo v mieste konania dražby alebo 
do 15 dní od skončenia 
dražby v hotovosti alebo prevodom alebo vkladom na horeuvedený účet dražobníka. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Vlastnícke právo k draženej 
nehnuteľnosti prejde na 
vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu dosiahnutú vydražením podľa podmienok 
uvedených v časti úhrada ceny 
dosiahnutej vydražením a na účet uvedený v časti dražobná zábezpeka. Užívacie právo k 
predmetu dražby prechádza na 
vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby, o čom sa spíše zápisnica o odovzdaní predmetu 
dražby, odovzdanie predmetu 
dražby je viazané na uhradenie ceny dosiahnutej vydražením a preukázanie sa potvrdením o 
úhrade. 



Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do 
začiatku dražby a uplatniť 
na dražbe ako dražitelia. 
Notár osvedčujúci priebeh dražby: Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Karasová 
Sídlo notára: Legionárska 7185/5, 911 01 Trenčín 
Poučenie: V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže 
osoba, ktorá tvrdí, že tým 
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo 
zaniká, ak sa neuplatní do 
troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so 
spáchaním trestného činu 
a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu 
dražby v čase príklepu 
hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa 
takýto rozsudok týka. 
Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra 
nehnuteľností začatie 
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, 
dražobník, vydražiteľ, 
predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za 
neplatnú, účinky 
príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu 
oneskoreného začatia dražby, 
ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na 
tom istom mieste a keď 
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako 
vlastnícke právo vykonať 
riadnu obhliadku predmetu dražby. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu 
dražby iné práva, že ich môžu 
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby 
môže byť osoba, ktorá 
spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila 
sa s cieľom urobiť 
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR. 
V Trenčíne 3.5.2011 
JUDr. Danica Birošová, správca konkurznej podstaty DPMarket, s.r.o. v konkurzeObchodné 
meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVMAX PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Druh podania: Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu 
Oznámenie  
o DOBROVOĽnej dražbe 
3 / 2011 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze, Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 018 41 
IČO : 36 328 821 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 13821/R 



zastúpená : JUDr. Danica Birošová, správca konkurznej podstaty 
/ďalej ako "dražobník”/ 
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností 
podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov 
primerane s použitím  
zákona č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 
činnosti v znení neskorších 
predpisov 
19.10.2011 o 09:00 hod.  
Miesto konania dražby: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
|Sídlo správcu, JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín| 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Navrhovateľ dražby: STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze, Pod hájom 952/1, Dubnica 
nad Váhom 
PSČ : 018 41 
IČO: 36 328 821 
Opakovanie dražby: druhé kolo 
Predmet dražby: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
|LV č.|Katastrálny úrad|Správa katastra|Katastrálne územie|Okres|Obec | 
|-----+----------------+---------------+------------------+-----+--------| 
|911 |Ilava |Ilava |Košecké Rovné |Ilava|Zliechov| 
|-----+----------------+---------------+------------------+-----+--------| 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Parcely registra "C": 
Spoluvlastnícky podiel : 87/3319 
+----------------------------------------------------------+ 
|Parc. č.|Druh |Výmera/m^2/|Poznámky| 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|1/1 |Zastavané plochy a nádvoria |1834 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|1/2 |Zastavené plochy a nádvoria |359 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|1/3 |Zastavané plochy a nádvoria |114 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|61/2 |Zastavané plochy a nádvoria |56 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|78/3 |Vodné plochy |148 | | 
+----------------------------------------------------------+ 
Parcely registra "E" : 
+----------------------------------------+ 
|Parc.č.|Druh |Výmera /m^2/ |poznámky| 
|-------+---------+-------------+--------| 
|3376/1 |Orná pôda|36 | | 
+----------------------------------------+ 
 Stavby:  
Spoluvlastnícky podiel 1/1 
+--------------------------------------------------------------------------------+ 



|Súpisné číslo|Na parcele č.|Druh stavby |Druh pozemku |Poznámka| 
|-------------+-------------+---------------+---------------------------+--------| 
|76 |1/2 |11 kultúrny dom|Zastavané plochy a nádvoria| | 
+--------------------------------------------------------------------------------++----------------------------
------------------------+ 
|76|1/3|11 kultúrny dom|Zastavané plochy a nádvoria || 
+----------------------------------------------------+ 
 Byty a nebytové priestory : 
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti  
+----------------------------------------------------------------------------------------+ 
|Číslo bytu|Podlažie/Vchod|Adresa |Výmera (m2)| 
|----------+--------------+--------------------------------------------------+-----------| 
|- |- |--------------------------------------------------|- | 
+----------------------------------------------------------------------------------------+ 
 Obhliadka predmetu dražby: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Prvý termín obhliadky |Druhý termín ohliadky  
| 
|---------------------------------------------------------- 
+----------------------------------------------------------| 
|7.10.2011 od 14:30 do 16:00 hod. |14.10.2011 od 14:30 do 16:00 hod.  
| 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
---| 
|Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:  
| 
|  
| 
|Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu 
účastníkov obhliadky, pričom  
| 
|zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím 
obhliadky predmetu dražby.  
Dražobník| 
|alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad 
overujúci jej totožnosť,  
ktorý | 
|porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu 
účastníkov, a umožní jej prehliadku  
| 
|predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba 
dni 15 minút pred  
termínom | 
|obhliadky v Košecké Rovné, pred hlavným vchodom do objektu. Kontaktná osoba Stanislav 
Biroš, tel. č. 032 6583 076.  
| 



|Účasť na obhliadke je potrebné telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu 
obhliadky do 15:30 hod.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Budova postavená v roku 1947 ako základná škola s dvojizbovým bytom. V časti 
podpivničená budova v časti bytu  
| 
|školníka, časť školy dvojpodlažná, podkrovie obytne nevyužité. Budova je postavená v duchu 
tradičných technológií  
– | 
|plošné zakladanie na základových pásoch, murované tehlové zvislé konštrukcie hrúbky 450 
mm, stropy nad suterénom  
| 
|železobetónové, nad prízemím a poschodím trámové drevené. Vonkajšia omietka vápenná 
hladká, vnútorné omietky  
hladké | 
|vápenné, dvere rámové s výplňou, okná zdvojené, podlahy parkety, PVC a poter, strecha 
sedlová s plechovou  
krytinou. | 
|Technické vybavenie – rozvod el. energie s poistkami, vykurovanie lokálne – kachle na tuhé 
palivo, rozvod studenej  
| 
|vody, bleskozvod. V poslednom období zanedbaná údržba.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Popis práv a záväzkov k predmetu dražby: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Daňový úrad Dubnica nad Váhom – Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 
668/340/174444/09/Ga zo dňa 2.6.2009 na  
| 
|nehnuteľnosti p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/2, p.č. KN-E 3376/1, kultúrny dom s.č. 76 na 
p.č. KN-C 1/2,  
kultúrny | 
|dom č.s. 76 na p.č. KN-C  
| 
|  
| 
|Daňový úrad Dubnica nad Váhom – Oznámenie o začatí daňového exekučného konania č. 
668/320/50781/Ga zo dňa  
15.12.2009 | 



|na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 
3376/1 vo vlastníctve  
| 
|povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 – P1 
303/2009 – 75/2009  
| 
|  
| 
|Daňový úrad Dubnica nad Váhom – Daňový exekučný príkaz č. 668/320/577/10/Ga zo dňa 
11.1.2010 na predaj  
nehnuteľností | 
|kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve 
povinného STAVMAX  
PLUS, | 
|s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO : 36328821 v 1/1 – P1 2/2010-2/2010  
| 
|  
| 
|Por.č.:  
||  
| 
|JUDr. Andrea Krasňanová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad , Námestie A.Hlinku 36/9, 
017 01 Považská  
| 
|  
| 
|Bystrica - Exekučný príkaz EX 165/2009 zo dňa 10.11.2009 - na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného  
| 
|  
| 
|záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 
1/2, 1/3, 61/2, 78/3,  
| 
|  
| 
|p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, 
Dubnica nad Váhom v 1/1 v  
prospech | 
|oprávneného Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava, IČO: 30 807 
484 - Z  
| 
|  
| 
|2526/2009.-63/2009  
| 
|  
| 
|Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad pri Okresnom súde, 
Námestie A.Hlinku 25/30,  



| 
|  
| 
|017 01 Považská Bystrica - Exekučný príkaz EX 1662/2009 zo dňa 8.3.2010 - na zriadenie 
exekučného záložného práva  
na | 
|nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo  
| 
|vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech oprávneného VšZP  
a.s.| 
|pob. M.R.Štefánika 165, Pov.Bystrica - Z 626/2010.-17/2010  
| 
|  
| 
|Súdny exekútor Mgr. Eva Uhaľová, Exekútorský úrad Zvolen, Nám. SNP 6/11, 960 01 
Zvolen - Exekučný príkaz  
| 
|  
| 
|EX 1005/2009 zo dňa 26.3.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na  
| 
|  
| 
|nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo  
| 
|  
| 
|vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech  
| 
|  
| 
|oprávneného KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., IČO: 31 559 123, Neresnícka cesta 3, 960 01 
Zvolen - Z 822/2010.-  
| 
|  
| 
|20/2010  
| 
|  
| 
|JUDr. Róbert Tutko, súdny exekútor, Exekútorský úrad Rožňana so sídlom Čučmianska dlhá 
26, 048 01  
| 
|  
| 



|Rožňava - Exekučný príkaz EX 363/2009 zo dňa 23.3.2010 - na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného  
| 
|  
| 
|záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 
1/2, 1/3, 61/2, 78/3,  
| 
|  
| 
|p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, 
Dubnica nad Váhom v 1/1 v  
prospech | 
|oprávneného Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č.8 a 10 Bratislava - 
Z  
| 
|  
| 
|800/2010.-21/2010  
| 
|  
| 
|Exekútorský úrad Púchov, JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor, Samoty 1061, 020 01 
Púchov - Exekučný  
| 
|  
| 
|príkaz EX 897/10 zo dňa 18.6.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na  
| 
|  
| 
|nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo  
| 
|  
| 
|vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech  
||  
| 
|oprávneného Všeobecná zdravotná poistovňa , a.s.,IČO: 35937874, Mamateyova 17, 850 05 
Bratislava - Z  
| 
|  
| 
|1597/2010.-45/2010  
| 
|  
| 



|JUDr. Andrea Krasňanová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad , Námestie A.Hlinku 36/9, 
017 01 Považská  
| 
|  
| 
|Bystrica - Exekučný príkaz EX 269/2009 zo dňa 8.3.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného  
| 
|  
| 
|záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 
1/2, 1/3, 61/2, 78/3,  
| 
|  
| 
|p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, 
Dubnica nad Váhom v 1/1 v  
prospech | 
|oprávneného Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava, IČO: 30 807 
484 - Z  
| 
|  
| 
|1949/2010.-53/2010  
| 
|  
| 
|Exekútorský úrad, exekútor JUDr.Robert Rychtarčík, 1. Mája 223/25, 058 01 Poprad - 
Exekučný príkaz EX  
| 
|  
| 
|11/2010 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 
kultúrny dom č.s. 76  
| 
|  
| 
|na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve 
povinného STAVMAX  
| 
|  
| 
|PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 v prospech oprávneného NORWIT 
Slovakia, s.r.o.,  
| 
|  
| 
|Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad, IČO: 31 734 553 - Z 2131/2010.-55/2010  
| 



+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Znalecký posudok: 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|Číslo znaleckého posudku|Meno znalca: |Dátum vyhotovenia:|Všeobecná cena odhadu| 
|------------------------+----------------+------------------+---------------------| 
|29/2011 |Ing. Juraj Šinka|8.3.2011 |106.000,- EUR | 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
 Najnižšie podanie a minimálne prihodenie: 
+----------------------------------+ 
|Najnižšie podanie |74.200,- EUR| 
|---------------------+------------| 
|Minimálne prihodenie |500 EUR | 
+----------------------------------+ 
 Dražobná zábezpeka 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Výška dražobnej zábezpeky: |10.000,- EUR  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: |vkladom na účet, alebo v hotovosti  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Číslo účtu a numerický kód banky: |4007034148/7500 VS: 2/2011  
| 
| |  
| 
| |poznámka: meno a priezvisko zložiteľa  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: |do otvorenia dražby  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Doklad preukazujúci zloženie dražobnej |výpis z účtu/potvrdený doklad o vklade na účet, 
príjmový  
pokladničný | 
|zábezpeky: |doklad  
| 
|-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------
-----| 
|Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: |hotovosť/prevodom na účet účastníka dražby ním 
určený  
| 
|----------------------------------------------- 



+---------------------------------------------------------------------| 
|Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky iným |Nie  
| 
|spôsobom: |  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Poznámka |nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Úhrada ceny dosiahnutej vydražením 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|V zmysle § 26 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka 
započítava do ceny  
| 
|dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ 
povinný zaplatiť dražobníkovi v  
| 
|hotovosti priamo v mieste konania dražby alebo do 15 dní od skončenia dražby v hotovosti 
alebo prevodom alebo  
vkladom| 
|na horeuvedený účet dražobníka.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí 
cenu dosiahnutú  
| 
|vydražením podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na 
účet uvedený v časti dražobná  
| 
|zábezpeka.  
| 
|  
| 
|Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby o 
čom sa spíše zápisnica o  
| 
|odovzdaní predmetu dražby, odovzdanie predmetu dražby je viazané na uhradenie ceny 
dosiahnutej vydražením a  
| 



|preukázanie sa potvrdením o úhrade.  
| 
|  
| 
|Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do 
začiatku dražby a uplatniť 
na | 
|dražbe ako dražitelia.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Notár osvedčujúci priebeh dražby: 
+--------------------------------------------------+ 
|Meno a priezvisko:|Mgr.Zuzana Karasová | 
|------------------+-------------------------------| 
|Sídlo notára: |Piaristická 44, 911 01 Trenčín | 
+--------------------------------------------------+ 
 Poučenie 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá 
tvrdí, že tým bola 
dotknutá| 
|na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa 
neuplatní do troch  
mesiacov | 
|odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním 
trestného činu a zároveň ide o  
| 
|dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase 
príklepu hlásený trvalý pobyt.  
V | 
|prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 
Osoba, ktorá podala na  
| 
|súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie 
súdneho konania.  
| 
|  
| 
|Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, 
vydražiteľ, predchádzajúci  
vlastník | 
|a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu 
zanikajú ku dňu  
| 
|príklepu.  
| 



|  
| 
|Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného  
začatia | 
|dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil 
vlastník predmetu dražby, ako  
aj| 
|osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku 
predmetu dražby.  
||  
| 
|Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať 
najneskôr do začatia  
dražby | 
|a uplatniť na dražbe ako dražitelia.  
| 
|  
| 
|Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných  
dražbách a| 
|dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
V Trenčíne, 29.9.2011 
........................................... 
JUDr. Danica Birošová 
správca konkurznej podstaty 
DPMarket, s.r.o. v konkurzeObchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Typ súpisovej zložky majetku: pohľadávka z účtu vo výške 18.715,06 €, vymožené finančné 
prostriedky za pohľadávku  
od 
dlžníka ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Mlynské nivy 61/A, Bratislava, IČO: 31355 161 
Typ súpisovej zložky majetku : pohľadávka z účtu vo výške 1.046,99 €, vymožené finančné 
prostriedky za pohľadávku  
od 
dlžníka UNISTAV a.s. , Brno, Příkop 6, IČO: 00 531 766 
Typ súpisovej zložky majetku: pohľadávka z účtu vo výške 31.326,81 € vymožené finančné 
prostriedky z  



odporovateľného 
právneho úkonu od dlžníka Ing. Róber Rafaj , Otrokovická 4129/9 Dubnica nad Váhom. 
JUDr. Danica Birošová, správcaObchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Druh podania: Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty 
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty 
Zmena podstaty z : Všeobecná 
Zmena podstaty na : Oddelená 
Názov zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, 
IČO: 31 320 155 
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 46/V 
Typ súpisnej položky majetku: 
Pohľadávka z účtu vo výške 18.715,06 €, vymožené finančné prostriedky za pohľadávku od 
dlžníka ZIPP BRATISLAVA  
spol. s 
r.o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, IČO: 31 355 161 
Typ súpisovej zložky majetku : 
Pohľadávka z účtu vo výške 1.046,99 €, vymožené finančné prostriedky za pohľadávku od 
dlžníka UNISTAV a.s. , Brno, 
Příkop 6, IČO: 00 531 766Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Druh podania: Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu 
Oznámenie  
o DOBROVOĽnejdražbe 
4 / 2011 
JUDr. Danica Birošová, správca konkurznej podstaty 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. vkonkurze, Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 018 41 
IČO : 36328 821 
zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 13821/R 
/ďalej ako "dražobník”/ 
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností 
podľa zákona č. 7/2005 Z.z. okonkurze areštrukturalizácii vznení neskorších predpisov 
primerane spoužitím zákona č.  
527 
/2002 Z.z. odobrovoľných dražbách azákona č. 323/1992 Zb. onotároch anotárskej činnosti 
vznení neskorších predpisov 
1.12.2011 o13:00 hod.  
Miesto konania dražby: 



+--------------------------------------------------------------------+ 
|Sídlo správcu, JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín| 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Navrhovateľ dražby:  
JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. vkonkurze, Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 
PSČ : 018 41 
IČO: 36328 821 
Opakovanie dražby: tretie kolo 
Predmet dražby: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
|LV č.|Katastrálny úrad|Správa katastra|Katastrálne územie|Okres|Obec | 
|-----+----------------+---------------+------------------+-----+--------| 
|911 |Ilava |Ilava |Košecké Rovné |Ilava|Zliechov| 
|-----+----------------+---------------+------------------+-----+--------| 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Parcely registra "C": 
Spoluvlastnícky podiel : 87/3319 
+----------------------------------------------------------+ 
|Parc. č.|Druh |Výmera/m^2/|Poznámky| 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|1/1 |Zastavané plochy a nádvoria |1834 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|1/2 |Zastavené plochy a nádvoria |359 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|1/3 |Zastavané plochy a nádvoria |114 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|61/2 |Zastavané plochy a nádvoria |56 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|78/3 |Vodné plochy |148 | | 
+----------------------------------------------------------+ 
Parcely registra "E" : 
+----------------------------------------+ 
|Parc.č.|Druh |Výmera /m^2/ |poznámky| 
|-------+---------+-------------+--------| 
|3376/1 |Orná pôda|36 | | 
+----------------------------------------+ 
 Stavby: 
Spoluvlastnícky podiel 1/1 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
|Súpisné číslo|Na parcele č.|Druh stavby |Druh pozemku |Poznámka| 
|-------------+-------------+--------------+---------------------------+--------||76 |1/2 |11kultúrny 
dom|Zastavané plochy a nádvoria| | 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------------------------------+ 
|76|1/3|11 kultúrny dom|Zastavané plochy a nádvoria || 
+----------------------------------------------------+ 
 Byty anebytové priestory : 
Spoluvlastnícky podiel oveľkosti  
+----------------------------------------------------------------------------------------+ 



|Číslo bytu|Podlažie/Vchod|Adresa |Výmera (m2)| 
|----------+--------------+--------------------------------------------------+-----------| 
|- |- |--------------------------------------------------|- | 
+----------------------------------------------------------------------------------------+ 
Obhliadka predmetu dražby: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Prvý termín obhliadky |Druhý termín ohliadky  
| 
|---------------------------------------------------------- 
+----------------------------------------------------------| 
|25.11.2011 od 14:30 do 16:00 hod. |29.11.2011 od 14:30 do 16:00 hod.  
| 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
---| 
|Organizačné pokyny kobhliadke predmetu dražby:  
| 
|  
| 
|Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu 
účastníkov obhliadky, pričom  
| 
|zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím 
obhliadky predmetu dražby.  
Dražobník| 
|alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad 
overujúci jej totožnosť,  
ktorý | 
|porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu 
účastníkov, aumožní jej prehliadku  
| 
|predmetu dražby. Stretnutie záujemcov oobhliadku aich zápis do zoznamu prebehne po oba 
dni 15 minút pred termínom  
| 
|obhliadky vKošecké Rovné, pred hlavným vchodom do objektu. Kontaktná osoba Stanislav 
Biroš, tel. č. 032 6583 076.  
| 
|Účasť na obhliadke je potrebné telefonicky dohodnúť vdeň predchádzajúci termínu obhliadky 
do 15:30 hod.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Opis predmetu dražby astavu predmetu dražby: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 



|Budova postavená vroku 1947 ako základná škola sdvojizbovým bytom. Včasti podpivničená 
budova včasti bytu  
školníka, | 
|časť školy dvojpodlažná, podkrovie obytne nevyužité. Budova je postavená vduchu 
tradičných technológií – plošné  
| 
|zakladanie na základových pásoch, murované tehlové zvislé konštrukcie hrúbky 450 mm, 
stropy nad suterénom  
| 
|železobetónové, nad prízemím aposchodím trámové drevené. Vonkajšia omietka vápenná 
hladká, vnútorné omietky hladké  
| 
|vápenné, dvere rámové svýplňou, okná zdvojené, podlahy parkety, PVC apoter, strecha 
sedlová splechovou krytinou.  
| 
|Technické vybavenie – rozvod el. energie spoistkami, vykurovanie lokálne – kachle na tuhé 
palivo, rozvod studenej  
| 
|vody, bleskozvod. Vposlednom období zanedbaná údržba.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Popis práv azáväzkov kpredmetu dražby: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Daňový úrad Dubnica nad Váhom– Rozhodnutie ozriadení záložného práva č. 
668/340/174444/09/Ga zo dňa 2.6.2009 na  
| 
|nehnuteľnosti p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/2, p.č. KN-E 3376/1, kultúrny dom s.č. 76 na 
p.č. KN-C 1/2,  
kultúrny | 
|dom č.s. 76 na p.č. KN-C  
| 
|  
| 
|Daňový úrad Dubnica nad Váhom– Oznámenie ozačatí daňového exekučného konania č. 
668/320/50781/Ga zo dňa 15.12.2009  
na| 
|nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 
vo vlastníctve  
povinného | 
|STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v1/1 – P1303/2009 – 
75/2009  
| 
|  
| 
|Daňový úrad Dubnica nad Váhom – Daňový exekučný príkaz č. 668/320/577/10/Ga zo dňa 
11.1.2010 na predaj  



nehnuteľností | 
|kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve 
povinného STAVMAX  
PLUS, | 
|s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO : 36328821 v1/1 – P1 2/2010-2/2010  
| 
| | 
|Por.č.:  
| 
|  
| 
|JUDr. Andrea Krasňanová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad , Námestie A.Hlinku 36/9, 
017 01 Považská  
| 
|  
| 
|Bystrica - Exekučný príkaz EX 165/2009 zo dňa 10.11.2009 - na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného  
| 
|  
| 
|záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 
1/2, 1/3, 61/2, 78/3,  
| 
|  
| 
|p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, 
Dubnica nad Váhom v 1/1 v  
prospech | 
|oprávneného Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava, IČO: 30 807 
484 - Z  
| 
|  
| 
|2526/2009.-63/2009  
| 
|  
| 
|Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad pri Okresnom súde, 
Námestie A.Hlinku 25/30,  
| 
|  
| 
|017 01 Považská Bystrica - Exekučný príkaz EX 1662/2009 zo dňa 8.3.2010 - na zriadenie 
exekučného záložného práva  
na | 
|nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo  
| 



|vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
vprospech oprávneného VšZP  
a.s. | 
|pob. M.R.Štefánika 165, Pov.Bystrica - Z 626/2010.-17/2010  
| 
|  
| 
|Súdny exekútor Mgr. Eva Uhaľová, Exekútorský úrad Zvolen, Nám. SNP 6/11, 960 01 
Zvolen - Exekučný príkaz  
| 
|  
| 
|EX 1005/2009 zo dňa 26.3.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na  
| 
|  
| 
|nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo  
| 
|  
| 
|vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech  
| 
|  
| 
|oprávneného KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., IČO: 31 559 123, Neresnícka cesta 3, 960 01 
Zvolen - Z 822/2010.-  
| 
|  
| 
|20/2010  
| 
|  
| 
|JUDr. Róbert Tutko, súdny exekútor, Exekútorský úrad Rožňana so sídlom Čučmianska dlhá 
26, 048 01  
| 
|  
| 
|Rožňava - Exekučný príkaz EX 363/2009 zo dňa 23.3.2010 - na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného  
| 
|  
| 
|záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 
1/2, 1/3, 61/2, 78/3,  
| 
|  



| 
|p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, 
Dubnica nad Váhom v 1/1 v  
prospech | 
|oprávneného Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č.8 a 10 Bratislava - 
Z  
| 
|  
| 
|800/2010.-21/2010  
| 
|  
| 
|Exekútorský úrad Púchov, JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor, Samoty 1061, 020 01 
Púchov - Exekučný  
| 
|  
| 
|príkaz EX 897/10 zo dňa 18.6.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na  
| 
|  
| 
|nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo  
| 
| | 
|vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech  
| 
|  
| 
|oprávneného Všeobecná zdravotná poistovňa , a.s.,IČO: 35937874, Mamateyova 17, 850 05 
Bratislava - Z  
| 
|  
| 
|1597/2010.-45/2010  
| 
|  
| 
|JUDr. Andrea Krasňanová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad , Námestie A.Hlinku 36/9, 
017 01 Považská  
| 
|  
| 
|Bystrica - Exekučný príkaz EX 269/2009 zo dňa 8.3.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného  
| 
|  



| 
|záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 
1/2, 1/3, 61/2, 78/3,  
| 
|  
| 
|p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, 
Dubnica nad Váhom v 1/1 v  
prospech | 
|oprávneného Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava, IČO: 30 807 
484 - Z  
| 
|  
| 
|1949/2010.-53/2010  
| 
|  
| 
|Exekútorský úrad, exekútor JUDr.Robert Rychtarčík, 1. Mája 223/25, 058 01 Poprad - 
Exekučný príkaz EX  
| 
|  
| 
|11/2010 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 
kultúrny dom č.s. 76  
| 
|  
| 
|na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve 
povinného STAVMAX  
| 
|  
| 
|PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 v prospech oprávneného NORWIT 
Slovakia, s.r.o.,  
| 
|  
| 
|Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad, IČO: 31 734 553 - Z 2131/2010.-55/2010  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Znalecký posudok: 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|Číslo znaleckého posudku|Meno znalca: |Dátum vyhotovenia:|Všeobecná cena odhadu| 
|------------------------+----------------+------------------+---------------------| 
|29/2011 |Ing. Juraj Šinka|8.3.2011 |106.000,- EUR | 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
Najnižšie podanie aminimálne prihodenie: 



+----------------------------------+ 
|Najnižšie podanie |53.000,- EUR| 
|---------------------+------------| 
|Minimálne prihodenie |500 EUR | 
+----------------------------------+ 
 Dražobná zábezpeka 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Výška dražobnej zábezpeky: |10.000,- EUR  
| 
|------------------------------------------------ 
+--------------------------------------------------------------------| 
|Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: |vkladom na účet, alebo vhotovosti  
| 
|------------------------------------------------ 
+--------------------------------------------------------------------| 
|Číslo účtu anumerický kód banky: |4007034148/7500 VS: 2/2011  
| 
| |  
| 
| |poznámka: meno apriezvisko zložiteľa  
| 
|------------------------------------------------ 
+--------------------------------------------------------------------| 
|Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: |do otvorenia dražby  
| 
|------------------------------------------------ 
+--------------------------------------------------------------------| 
|Doklad preukazujúci zloženie dražobnej |výpis zúčtu/potvrdený doklad ovklade na účet, 
príjmový  
pokladničný ||zábezpeky: |doklad  
| 
|------------------------------------------------ 
+--------------------------------------------------------------------| 
|Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: |hotovosť/prevodom na účet účastníka dražby ním 
určený  
| 
|------------------------------------------------ 
+--------------------------------------------------------------------| 
|Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky iným |Nie  
| 
|spôsobom: |  
| 
|------------------------------------------------ 
+--------------------------------------------------------------------| 
|Poznámka |nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 



---+ 
 Úhrada ceny dosiahnutej vydražením 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Vzmysle § 26 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z. z. odobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka 
započítava do ceny  
| 
|dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ 
povinný zaplatiť dražobníkovi  
| 
|vhotovosti priamo vmieste konania dražby alebo do 15 dní od skončenia dražby vhotovosti 
alebo prevodom alebo  
vkladom | 
|na horeuvedený účet dražobníka.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Vlastnícke právo kdraženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí 
cenu dosiahnutú  
| 
|vydražením podľa podmienok uvedených včasti úhrada ceny dosiahnutej vydražením ana 
účet uvedený včasti dražobná  
| 
|zábezpeka.  
| 
|  
| 
|Užívacie právo kpredmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby 
očom sa spíše zápisnica  
| 
|oodovzdaní predmetu dražby, odovzdanie predmetu dražby je viazané na uhradenie ceny 
dosiahnutej vydražením  
| 
|apreukázanie sa potvrdením oúhrade.  
| 
|  
| 
|Všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do 
začiatku dražby auplatniť na  
| 
|dražbe ako dražitelia.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 



---+ 
 Notár osvedčujúci priebeh dražby: 
+-------------------------------------------------+ 
|Meno apriezvisko:|Mgr.Zuzana Karasová | 
|-----------------+-------------------------------| 
|Sídlo notára: |Piaristická 44, 911 01 Trenčín | 
+-------------------------------------------------+ 
 Poučenie 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona odobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá 
tvrdí, že tým bola 
dotknutá | 
|na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa 
neuplatní do troch  
mesiacov | 
|odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním 
trestného činu azároveň ide  
odražbu| 
|domu alebo bytu, vktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby včase príklepu 
hlásený trvalý pobyt. Vprípade  
| 
|spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, 
ktorá podala na súde  
takú | 
|žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.  
| 
|  
| 
|Účastníkmi súdneho konania oneplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, 
dražobník,vydražiteľ, predchádzajúci vlastník  
| 
|ažalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu 
zanikajú ku dňu  
| 
|príklepu.  
| 
|  
| 
|Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného  
začatia | 
|dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste akeď neumožnil 
vlastník predmetu dražby, ako aj | 
|osoba, ktorá má kpredmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku 
predmetu dražby.  
| 
|  
| 



|Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú kpredmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať 
najneskôr do začatia  
dražby | 
|auplatniť na dražbe ako dražitelia.  
| 
|  
| 
|Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 
527/2002 Z.z. odobrovoľných dražbách  
| 
|adostavila sa scieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
VTrenčíne, 08.11.2011 
JUDr. Danica Birošová 
správca konkurznej podstaty 
STAVMAX PLUS, s.r.o. vkonkurzeObchodné meno/Názov/Meno a priezvisko 
dlžníka/úpadcu: STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Druh podania: Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu 
Oznámenie  
o DOBROVOĽnej dražbe 
1 / 2012 
JUDr. Danica Birošová, správca konkurznej podstaty 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze, Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 018 41 
IČO : 36 328 821 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 13821/R 
/ďalej ako "dražobník”/ 
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností 
podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov 
primerane s použitím  
zákona č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 
činnosti v znení neskorších 
predpisov 
Termín konania dražby 
08.02.2012 o 09:00 hod. 
Miesto konania dražby: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
|Sídlo správcu, JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín| 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Navrhovateľ dražby:  
JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu 



STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze, Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom 
PSČ : 018 41 
IČO: 36 328 821 
Opakovanie dražby: štvrté kolo 
Predmet dražby: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
|LV č.|Katastrálny úrad|Správa katastra|Katastrálne územie|Okres|Obec | 
|-----+----------------+---------------+------------------+-----+--------| 
|911 |Ilava |Ilava |Košecké Rovné |Ilava|Zliechov| 
|-----+----------------+---------------+------------------+-----+--------| 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Parcely registra "C": 
Spoluvlastnícky podiel : 87/3319 
+----------------------------------------------------------+ 
|Parc. č.|Druh |Výmera/m^2/|Poznámky| 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|1/1 |Zastavané plochy a nádvoria |1834 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|1/2 |Zastavené plochy a nádvoria |359 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|1/3 |Zastavané plochy a nádvoria |114 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|61/2 |Zastavané plochy a nádvoria |56 | | 
|--------+----------------------------+-----------+--------| 
|78/3 |Vodné plochy |148 | | 
+----------------------------------------------------------+ 
Parcely registra "E" : 
+----------------------------------------+ 
|Parc.č.|Druh |Výmera /m^2/ |poznámky| 
|-------+---------+-------------+--------| 
|3376/1 |Orná pôda|36 | | 
+----------------------------------------+ 
 Stavby:  
Spoluvlastnícky podiel 1/1+-------------------------------------------------------------------------------
-+ 
|Súpisné číslo|Na parcele č.|Druh stavby |Druh pozemku |Poznámka| 
|-------------+-------------+---------------+---------------------------+--------| 
|76 |1/2 |11 kultúrny dom|Zastavané plochy a nádvoria| | 
+--------------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------------------------------+ 
|76|1/3|11 kultúrny dom|Zastavané plochy a nádvoria || 
+----------------------------------------------------+ 
 Byty a nebytové priestory : 
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti  
+----------------------------------------------------------------------------------------+ 
|Číslo bytu|Podlažie/Vchod|Adresa |Výmera (m2)| 
|----------+--------------+--------------------------------------------------+-----------| 
|- |- |--------------------------------------------------|- | 
+----------------------------------------------------------------------------------------+ 
 Obhliadka predmetu dražby: 



+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Prvý termín obhliadky |Druhý termín ohliadky  
| 
|---------------------------------------------------------- 
+----------------------------------------------------------| 
|27.1.2012 od 14:30 do 16:00 hod. |06.02.2012 od 14:30 do 16:00 hod.  
| 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
---| 
|Organizačné pokyny k obhliadke predmetu dražby:  
| 
|  
| 
|Obhliadka predmetu dražby je prístupná len účastníkom obhliadky zapísaným do zoznamu 
účastníkov obhliadky, pričom  
| 
|zápis do zoznamu účastníkov obhliadky je možné uskutočniť najneskôr pred začatím 
obhliadky predmetu dražby.  
Dražobník| 
|alebo ním poverená osoba vyžaduje od osoby, ktorá sa chce zúčastniť na dražbe doklad 
overujúci jej totožnosť,  
ktorý | 
|porovná so zoznamom účastníkov obhliadky, alebo túto osobu zapíše do zoznamu 
účastníkov, a umožní jej prehliadku  
| 
|predmetu dražby. Stretnutie záujemcov o obhliadku a ich zápis do zoznamu prebehne po oba 
dni 15 minút pred  
termínom | 
|obhliadky v Košecké Rovné, pred hlavným vchodom do objektu. Kontaktná osoba Stanislav 
Biroš, tel. č. 032 6583 076.  
| 
|Účasť na obhliadke je potrebné telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu 
obhliadky do 15:30 hod.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Budova postavená v roku 1947 ako základná škola s dvojizbovým bytom. V časti 
podpivničená budova v časti bytu  
| 
|školníka, časť školy dvojpodlažná, podkrovie obytne nevyužité. Budova je postavená v duchu 
tradičných technológií  
– | 



|plošné zakladanie na základových pásoch, murované tehlové zvislé konštrukcie hrúbky 450 
mm, stropy nad suterénom  
| 
|železobetónové, nad prízemím a poschodím trámové drevené. Vonkajšia omietka vápenná 
hladká, vnútorné omietky  
hladké | 
|vápenné, dvere rámové s výplňou, okná zdvojené, podlahy parkety, PVC a poter, strecha 
sedlová s plechovou  
krytinou. | 
|Technické vybavenie – rozvod el. energie s poistkami, vykurovanie lokálne – kachle na tuhé 
palivo, rozvod studenej  
| 
|vody, bleskozvod. V poslednom období zanedbaná údržba.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Popis práv a záväzkov k predmetu dražby: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Daňový úrad Dubnica nad Váhom – Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 
668/340/174444/09/Ga zo dňa 2.6.2009 na  
| 
|nehnuteľnosti p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/2, p.č. KN-E 3376/1, kultúrny dom s.č. 76 na 
p.č. KN-C 1/2,  
kultúrny | 
|dom č.s. 76 na p.č. KN-C  
| 
|  
| 
|Daňový úrad Dubnica nad Váhom – Oznámenie o začatí daňového exekučného konania č. 
668/320/50781/Ga zo dňa  
15.12.2009 | 
|na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 
3376/1 vo vlastníctve  
| 
|povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 – P1 
303/2009 – 75/2009  
| 
|  
| 
|Daňový úrad Dubnica nad Váhom – Daňový exekučný príkaz č. 668/320/577/10/Ga zo dňa 
11.1.2010 na predaj  
nehnuteľností | 
|kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve 
povinného STAVMAX  
PLUS, ||s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO : 36328821 v 1/1 – P1 2/2010-
2/2010  
| 



|  
| 
|Por.č.:  
| 
|  
| 
|JUDr. Andrea Krasňanová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad , Námestie A.Hlinku 36/9, 
017 01 Považská  
| 
|  
| 
|Bystrica - Exekučný príkaz EX 165/2009 zo dňa 10.11.2009 - na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného  
| 
|  
| 
|záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 
1/2, 1/3, 61/2, 78/3,  
| 
|  
| 
|p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, 
Dubnica nad Váhom v 1/1 v  
prospech | 
|oprávneného Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava, IČO: 30 807 
484 - Z  
| 
|  
| 
|2526/2009.-63/2009  
| 
|  
| 
|Mgr. Ing. Oľga Hlucháňová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad pri Okresnom súde, 
Námestie A.Hlinku 25/30,  
| 
|  
| 
|017 01 Považská Bystrica - Exekučný príkaz EX 1662/2009 zo dňa 8.3.2010 - na zriadenie 
exekučného záložného práva  
na | 
|nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo  
| 
|vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech oprávneného VšZP  
a.s.| 
|pob. M.R.Štefánika 165, Pov.Bystrica - Z 626/2010.-17/2010  
| 
|  



| 
|Súdny exekútor Mgr. Eva Uhaľová, Exekútorský úrad Zvolen, Nám. SNP 6/11, 960 01 
Zvolen - Exekučný príkaz  
| 
|  
| 
|EX 1005/2009 zo dňa 26.3.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na  
| 
|  
| 
|nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo  
| 
|  
| 
|vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech  
| 
|  
| 
|oprávneného KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., IČO: 31 559 123, Neresnícka cesta 3, 960 01 
Zvolen - Z 822/2010.-  
| 
|  
| 
|20/2010  
| 
|  
| 
|JUDr. Róbert Tutko, súdny exekútor, Exekútorský úrad Rožňana so sídlom Čučmianska dlhá 
26, 048 01  
| 
|  
| 
|Rožňava - Exekučný príkaz EX 363/2009 zo dňa 23.3.2010 - na vykonanie exekúcie 
zriadením exekučného  
| 
|  
| 
|záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 
1/2, 1/3, 61/2, 78/3,  
| 
|  
| 
|p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, 
Dubnica nad Váhom v 1/1 v  
prospech | 
|oprávneného Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č.8 a 10 Bratislava - 
Z  



| 
|  
| 
|800/2010.-21/2010  
| 
|  
| 
|Exekútorský úrad Púchov, JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor, Samoty 1061, 020 01 
Púchov - Exekučný  
| 
|  
| 
|príkaz EX 897/10 zo dňa 18.6.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na  
| 
|  
||nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, 
p.č. KN-E 3376/1 vo  
| 
|  
| 
|vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 
v prospech  
| 
|  
| 
|oprávneného Všeobecná zdravotná poistovňa , a.s.,IČO: 35937874, Mamateyova 17, 850 05 
Bratislava - Z  
| 
|  
| 
|1597/2010.-45/2010  
| 
|  
| 
|JUDr. Andrea Krasňanová, súdna exkútorka, Exekútorský úrad , Námestie A.Hlinku 36/9, 
017 01 Považská  
| 
|  
| 
|Bystrica - Exekučný príkaz EX 269/2009 zo dňa 8.3.2010 - na vykonanie exekúcie zriadením 
exekučného  
| 
|  
| 
|záložného práva na nehnuteľnosti kultúrny dom č.s. 76 na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 
1/2, 1/3, 61/2, 78/3,  
| 
|  
| 



|p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve povinného STAVMAX PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, 
Dubnica nad Váhom v 1/1 v  
prospech | 
|oprávneného Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava, IČO: 30 807 
484 - Z  
| 
|  
| 
|1949/2010.-53/2010  
| 
|  
| 
|Exekútorský úrad, exekútor JUDr.Robert Rychtarčík, 1. Mája 223/25, 058 01 Poprad - 
Exekučný príkaz EX  
| 
|  
| 
|11/2010 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 
kultúrny dom č.s. 76  
| 
|  
| 
|na p.č. KN-C 1/2,1/3, p.č. KN-C 1/1, 1/2, 1/3, 61/2, 78/3, p.č. KN-E 3376/1 vo vlastníctve 
povinného STAVMAX  
| 
|  
| 
|PLUS, s.r.o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom v 1/1 v prospech oprávneného NORWIT 
Slovakia, s.r.o.,  
| 
|  
| 
|Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad, IČO: 31 734 553 - Z 2131/2010.-55/2010  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Znalecký posudok: 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
|Číslo znaleckého posudku|Meno znalca: |Dátum vyhotovenia:|Všeobecná cena odhadu| 
|------------------------+----------------+------------------+---------------------| 
|29/2011 |Ing. Juraj Šinka|8.3.2011 |106.000,- EUR | 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
 Najnižšie podanie a minimálne prihodenie: 
+----------------------------------+ 
|Najnižšie podanie |31.800,- EUR| 
|---------------------+------------| 
|Minimálne prihodenie |500 EUR | 
+----------------------------------+ 
 Dražobná zábezpeka 



+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Výška dražobnej zábezpeky: |10.000,- EUR  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: |vkladom na účet, alebo v hotovosti  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Číslo účtu a numerický kód banky: |4007034148/7500 VS: 2/2011  
| 
| |  
| 
| |poznámka: meno a priezvisko zložiteľa  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: |do otvorenia dražby  
| 
|-----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------
-----| 
|Doklad preukazujúci zloženie dražobnej |výpis z účtu/potvrdený doklad o vklade na účet, 
príjmový  
pokladničný | 
|zábezpeky: |doklad  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: |hotovosť/prevodom na účet účastníka dražby ním 
určený  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky iným |Nie  
| 
|spôsobom: |  
| 
|----------------------------------------------- 
+---------------------------------------------------------------------| 
|Poznámka |nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Úhrada ceny dosiahnutej vydražením 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 



|V zmysle § 26 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka 
započítava do ceny  
| 
|dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ 
povinný zaplatiť dražobníkovi v  
| 
|hotovosti priamo v mieste konania dražby alebo do 15 dní od skončenia dražby v hotovosti 
alebo prevodom alebo  
vkladom| 
|na horeuvedený účet dražobníka.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí 
cenu dosiahnutú  
| 
|vydražením podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na 
účet uvedený v časti dražobná  
| 
|zábezpeka.  
| 
|  
| 
|Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby o 
čom sa spíše zápisnica o  
| 
|odovzdaní predmetu dražby, odovzdanie predmetu dražby je viazané na uhradenie ceny 
dosiahnutej vydražením a  
| 
|preukázanie sa potvrdením o úhrade.  
| 
|  
| 
|Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do 
začiatku dražby a uplatniť 
na | 
|dražbe ako dražitelia.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
 Notár osvedčujúci priebeh dražby: 
+--------------------------------------------------+ 
|Meno a priezvisko:|Mgr.Zuzana Karasová | 
|------------------+-------------------------------| 



|Sídlo notára: |Piaristická 44, 911 01 Trenčín | 
+--------------------------------------------------+ 
 Poučenie 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
|V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá 
tvrdí, že tým bola 
dotknutá| 
|na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa 
neuplatní do troch  
mesiacov | 
|odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním 
trestného činu a zároveň ide o  
| 
|dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase 
príklepu hlásený trvalý pobyt.  
V | 
|prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 
Osoba, ktorá podala na  
| 
|súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie 
súdneho konania.  
| 
|  
| 
|Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, 
vydražiteľ, predchádzajúci  
vlastník | 
|a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu 
zanikajú ku dňu  
| 
|príklepu.  
| 
|  
||Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného  
začatia | 
|dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil 
vlastník predmetu dražby, ako  
aj| 
|osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku 
predmetu dražby.  
| 
|  
| 
|Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať 
najneskôr do začatia  
dražby | 
|a uplatniť na dražbe ako dražitelia.  



| 
|  
| 
|Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných  
dražbách a| 
|dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.  
| 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
---+ 
V Trenčíne, 18.1.2012 
......................................................... 
JUDr. Danica Birošová 
správca konkurznej podstaty 
STAVMAX PLUS, s.r.o. v konkurzeObchodné meno/Názov/Meno a priezvisko 
dlžníka/úpadcu: STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty  
 1. 1. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 9, 4. 
poschodie, 
 vchod č. 1.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 62 100 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 5955/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
H.B. INVEST PLUS, s.r.o., Topoľova 27, Nová Dubnica, IČO: 44 007 728 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 2. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 21, 2. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  



ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 46 000 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 3960/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
H.B.INVEST PLUS, s.r.o., Topoľova 27, Nová Dubnica, IČO: 44 007 728 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 3. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu -Byt č. 29, 4. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhomč. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 46 000 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 3960/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
H.B. INVEST PLUS, s.r.o., Topoľova 27, Nová Dubnica, IČO: 44 007 728 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 4. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Nebytový 
priestor č. 8 – 12, 
 prízemie, vchod č. 1.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 



Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 5. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Nebytový 
priestor č. 8 – 14, 
 1.poschodie, vchod č. 1.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 6. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Nebytový 
priestor č. 8 – 16, 
 2.poschodie, vchod č. 1.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo:obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 



 1. 7. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu -Nebytový 
priestor č. 8 – 18, 
 3.poschodie, vchod č. 1.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 8. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Nebytový 
priestor č. 8 – 20, 
 4.poschodie, vchod č. 1.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 9. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu- Nebytový 
priestor č. 8 – 22, 
 5.poschodie, vchod č. 1.  
štát: SR ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 



Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 10. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu -Nebytový 
priestor č. 8 – 11, 
 prízemie, vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 11. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Nebytový 
priestor č. 8 – 
 13, 1.poschodie, vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 



T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 1. 12. 
Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Nebytový priestor č. 8 
– 
 15, 2.poschodie, vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 13. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Nebytový 
priestor č. 8 – 
 17, 3.poschodie, vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 14. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu -Nebytový 
priestor č. 8 – 19, 
 4.poschodie, vchod č. 2.  
štát: SR  



ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582Deň a dôvod 
sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré zapísanie 
majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 15. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu -Nebytový 
priestor č. 8 – 21, 
 5.poschodie, vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 213/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
T & S Stav, s.r.o., Pod Hájom 1/952, Dubnica nad Váhom, IČO :44 401 582 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 16. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 19, 1. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 



súpisová hodnota: 46 000 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 4145/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
Poláčková Stanislava rod. Poláčková, Trenčianska 326/23 , 
Ilava, IČO: 40 380 467 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 17. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 20, 2. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 62 100 €Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku – 5955/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
Poláčková Stanislava rod. Poláčková, Trenčianska 326/23 , 
Ilava, IČO: 40 380 467 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 18. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu- Byt č. 22, 2. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: : 62 100 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 6303/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
Poláčková Stanislava rod. Poláčková, Trenčianska 326/23 , 
Ilava, IČO: 40 380 467 



Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 19. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 24, 3. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: : 62 100 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 5955/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
Poláčková Stanislava rod. Poláčková, Trenčianska 326/23 , 
Ilava, IČO: 40 380 467 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 20. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 26, 3. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhomč. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: : 62 100 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 6303/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
Poláčková Stanislava rod. Poláčková, Trenčianska 326/23 , 
Ilava, IČO: 40 380 467 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 21. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 28, 4. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  



ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: : 62 100 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 5955/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
Poláčková Stanislava rod. Poláčková, Trenčianska 326/23 , 
Ilava, IČO: 40 380 467 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 22. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 30, 4. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: : 62 100 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 6303/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
Poláčková Stanislava rod. Poláčková, Trenčianska 326/23 , 
Ilava, IČO: 40 380 467 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 23. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 32, 5. 
poschodie, 
 vchod č. 2. štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 



spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: : 62 100 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 5955/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
Poláčková Stanislava rod. Poláčková, Trenčianska 326/23 , 
Ilava, IČO: 40 380 467 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 24. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 33, 5. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 46 000 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 3960/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
Poláčková Stanislava rod. Poláčková, Trenčianska 326/23 , 
Ilava, IČO: 40 380 467 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 25. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Byt č. 34, 5. 
poschodie, 
 vchod č. 2.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: : 62 100 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 6303/ 
229658. 



 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:Poláčková Stanislava 
rod. Poláčková, Trenčianska 326/23 , 
Ilava, IČO: 40 380 467 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 26. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu- Byt č. 36, 
suterén, vchod č. 
 4.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 46 000 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 3772/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 27. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu Byt č. 37, 
suterén, vchod č. 
 4.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 46 000 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 2959/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 28. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu Byt č. 38, 
suterén, vchod č. 



 4.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 46 000 €Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku – 4166/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 29. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu Byt č. 39, 
suterén, vchod č. 
 4.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 46 000 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 4530/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 30. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Nebytový 
priestor č. 8 – 1, 
 suterén, vchod č. 3.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 



spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 310/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
 NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 31. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu -Nebytový 
priestor č. 8 – 2, 
 suterén, vchod č. 3.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 261/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
 NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 32. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu- Nebytový 
priestor č. 8 – 3, 
 suterén, vchod č. 3.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 402/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
 NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 



do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 33. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu- Nebytový 
priestor č. 8 – 4, 
 suterén, vchod č. 3.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 977/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
 NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 34. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu- Nebytový 
priestor č. 8 – 5, 
 suterén, vchod č. 3.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 892/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
 NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 35. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu- Nebytový 
priestor č. 8 – 6, 
 suterén, vchod č. 4.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 



č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 5291/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
 NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 36. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu- Nebytový 
priestor č. 8 – 7, 
 suterén, vchod č. 4.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 603/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
 NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 37. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu- Nebytový 
priestor č. 8 – 8, 
 suterén, vchod č. 4.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 877/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 



 NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
 1. 38. Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu- Nebytový 
priestor č. 8 – 9, 
 suterén, vchod č. 4.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 1314/ 
229658. 
 Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
 NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 346 616 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 
reštrukturalizáciiObchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVMAX 
PLUS, spol. s r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Záznam zo zasadnutia Veriteľského výboru 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. so sídlom Pod Hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 
328 821 
Dátum konania VV: 11. 01. 2012 
Miesto konania : v sídle správcu JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, Trenčín 
Začiatok zasadnutia: 11,30 hod. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Správa správcu o stave konkurzného konania 
3. Prerokovanie návrhu na ďalšom postupe vo veci odporovateľných právnych úkonov 
úpadcu 
4. Diskusia 
5. Hlasovanie o predložených návrhoch 
6. Záver 
K bodu 1 – Otvorenie 



Na úvod predseda VV VUB, a.s. ( v zast. Mgr. Roman Tekely na základe poverenia) privítal 
prítomných členov VV a 
správkyňu JUDr. Danicu Birošovú a skonštatoval, že zasadnutie VV bolo zvolané v súlade so 
zákonom , na zasadnutie  
VV sa 
dostavili 4 členovia VV a je uznášaniaschopný. 
K bodu 2 – Správa správcu o stave konkurzného konania 
JUDr. Danica Birošová v krátkosti informovala o stave konkurzného konania. 
K Bodu 3 – Prerokovanie návrhu na ďalšom postupe vo veci odporovateľných právnych 
úkonov úpadcu 
Informovala členov o stave prebiehajúcich súdnych konaní – 1/Žaloba o určenie neúčinnosti 
právnych úkonov, 2/Návrh  
na 
určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, 3/Návrh na vydanie predbežného opatrenia. 
Požiadala členov VV, aby sa 
vyjadrili k otázke zapísania majetku do súpisu majetku úpadcu podľa predloženého návrhu. 
Členovia VV zhodne  
uviedli, že 
súhlasia so zápisom majetku do súpisu majetku úpadcu podľa priloženého návrhu. Zároveň 
členovia VV navrhli, aby k 
spornému majetku bola na katastrálny úrad podaná žiadosť o zapísanie poznámky. Ďalej 
navrhli , aby k nezapísanému 
majetku do súpisu podstaty bola vykonaná právna analýza a to do 15 dní odo dňa konania 
VV. Ďalej navrhli aby  
správkyňa 
preverila alternatívu možnej Dohody s terajšími vlastníkmi bytov v spornej bytovke o 
doplatení kúpnej ceny do  
konkurzu 
ako možné alternatívne riešenie sporného majetku úpadcu. Požiadali , aby analýza bola 
zaslaná všetkým členom VV. 
K Bodu 4 – Diskusia 
V diskusii boli správcovi kladené otázky smerujúce k bližšiemu vysvetleniu vykonaných 
právnych úkonov. Správca na 
otázky odpovedal. 
K bodu 5 – Hlasovanie o predložených návrhoch 
Predseda VV navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval o: 
a/Súhlase so zapísaním majetku do súpisu majetku úpadcu podľa predloženého návrhu 
Výsledok hlasovania: 
Za: 4 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
Na základe výsledkov hlasovania VV schválil Uznesenie č. 1 
Veriteľský výbor udelil správcovi súhlas so zapísaním majetku do súpisu majetku úpadcu 
podľa predloženého 
návrhu. 
b/ Súhlase, aby k nezapísanému majetku do súpisu podstaty bola vykonaná právna analýza 
Výsledok hlasovania: 
Za: 4Proti:0 
Zdržal sa:0 
Na základe výsledkov hlasovania VV schválil Uznesenie č. 2 



Veriteľský výbor udelil správcovi súhlas s vykonaním právnej analýzy na nezapísaný majetok 
do súpisu podstaty 
úpadcu. 
K bodu 6 – Záver 
Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil o 12,30 hod. 
 VUB a.s., v zast. Mgr. Roman Tekely 
predseda Veriteľského výboruObchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
JUDr.Danica Birošová, správca úpadcu STAVMAX PLUS, spol. s r.o., so sídlom Pod hájom 
952/1, Dubnica nad Váhom ,  
IČO: 36 
328 821, zvoláva podľa ustanovenia § 34 ZKR ods.2, schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať 
v sídle správcu JUDr.  
Danici 
Birošovej na Piaristickej ul. 46 v Trenčíne dňa 22.02.2012 o 10,00 hod. s týmto programom: 
1. Otvorenie 
2. Voľba nového člena veriteľského výboru 
3. Záver 
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z 
obchodného registra. 
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a 
dokladom totožnosti. 
JUDr. Danica Birošová, správca.Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 328 821 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/16/2010 S 106 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/16/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty  
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok – zastavané plochy a nádvoria  
Výmera: 177 m2 
Štát : SR 
Obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
LV č. : 6474 
Parcela č. 2300/239 
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Súpisová hodnota: 4000 € 
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok – zastavané plochy a nádvoria  



Výmera: 483 m2 
Štát : SR 
Obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
LV č. : 6474 
Parcela č. 2300/366 
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Súpisová hodnota: 11000 € 
Typ súpisovej položky majetku: Rozostavaná budova bytového domu - Nebytový priestor č. 8 
– 10, suterén, vchod č. 
4.  
štát: SR  
ulica: Hasičská 
orientačné číslo: 
obec: Dubnica nad Váhom  
katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
č. LV: 6474 
Súpisné číslo: 
Parcelné číslo: 2300/366 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
súpisová hodnota: 7200 € 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 310/ 
229658 
Tretie osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: 
NINA mode, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, Dubnica nad Váhom 
Deň a dôvod sporného zápisu: 07.12.2011; tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
zapísanie majetku 
do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizáciiSpisová 
značka: 28K/16/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STAVMAX 
PLUS, spol. s r.o. v konkurze so  
sídlom Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, IČO 36 328 821, uznesením č.k. 
28K/16/2010-349 zo dňa 09.01.2012  
potvrdil prevod pohľadávok, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 24/S-
01 až 24/S-13, z pôvodného  
veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava, IČO 30 807 484 na 
nového veriteľa  
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005. 
Zverejnením oznamu o  
nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR zanikne pôvodnému 
veriteľovi postavenie  
účastníka tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2012. 
Okresný súd Trenčín dňa 1. 2. 2012 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
 
 



Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  STAVMAX PLUS, spol. s 
r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  36 328 821 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Danica Birošová 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  26K/16/2010 S 106 
Spisová zna čka súdneho spisu:  26K/16/2010 
 
Druh podania:  Zápisnica zo zasadnutia verite ľského výboru 
 
Zápisnica zo zasadnutia verite ľského výboru 
 
Zápisnica zo zasadnutia verite ľského výboru v právnej veci konkurzu úpadcu 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o., so sídlom Pod 
Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, I ČO: 36 328 821, spis. zna čka: 
26K/16/2010. 
 
Dátum konania : 29. január 2013 
 
Miesto konania : Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ( sídlo VUB a.s.) 
 
Čas konania : od 10:00 hod. 
 
Prítomní : 
 
Všeobecná úverová banka, a.s. , Mlynské Nivy 1, Bratislava, I ČO : 31320155 
 
Mgr. Roman Tekely - na základe poverenia/ predseda verite ľského výboru, 
 
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho 24, 821 04 Bratislava, I ČO:35801328 
zast. AK Šiška & Partners 
s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava – JUDr. Oxan a Báreková na základe 
splnomocnenia, 
 
VOLUMEN spol. s r.o., Lieskovská cesta 587/13, Dubnica nad Váhom, 
I ČO:00651966 zast. AK JUDr. Jozef Podoba 
– advokát, Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom na základe 
splnomocnenia 
 
Slovenská Konsolida čná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, I ČO : 35 
776 005 zast. Mgr. Zuzana Obertová 
– na základe poverenia, 
 
Premac spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, I ČO : 17 316 
138 - zast. AK – JUDr. Martin 
Modlitba, s.r.o., Záhradnícka č. 93, Bratislava na základe plnej moci. 
 
Program : 1. Otvorenie zasadnutia 
 
2. Vyhodnotenie dokumentácie a podkladov vyžiadanýc h VV od správcu 
 
3. Prerokovanie návrhu na mimosúdnu dohodu 
 
4. Diskusia 
 
5. Záver 
 
 1. Otvorenie zasadnutia: 
 



Na úvod predseda verite ľského výboru VUB a.s., (v zast. Mgr. Roman Tekely 
na základe poverenia) privítal prítomných 
členov verite ľského výboru a skonštatoval, že zasadnutie verite ľského 
výboru bolo zvolané v súlade so zákonom, na 
zasadnutie verite ľského výboru sa dostavili všetci piati jeho členovia a je 
uznášaniaschopný. 
 
 2. Vyhodnotenie dokumentácie a podkladov vyžiadaný ch od správcu 
 
Na základe výzvy VV z pracovného stretnutia zo d ňa 01.10.2012 Správca 
konkurznej podstaty doru čil d ňa 9.11.2012 
predsedovi VV Správu o činnosti správcu zo d ňa 29.10.2012 s informáciou o 
aktuálnom stave súdnych konaní a evidenciou 
pohľadávok proti podstate. 
 
Členovia VV vyjadrili vo svojich pripomienkach vážne  výhrady k predloženému 
materiálu a k činnosti správcu najmä vo 
vz ťahu k právnemu zastúpeniu a poh ľadávkam proti podstate. 
 
Členovia VV navrhli znenie Uznesenia č. 1  : 
 
"VV ukladá správkyni konkurzu JUDr. Birošovej : 
 
- aby v lehote do 15.2.2013 predložila VV dokumentá ciu nákladov proti 
všeobecnej podstate (o čistené o náklady 
oddelených podstát), vrátane zmlúv, da ňových dokladov a dokladov 
preukazujúcich opodstatnenos ť týchto nákladov v 
štruktúre : 
 
- Identifikácia verite ľa 
 
- Právny dôvod vzniku 
 
- dátum vzniku poh ľadávky 
 
- Dátum splatnosti poh ľadávky 
 
- suma 
 
- Dátum uspokojenia 
 
- predklada ť VV správu o činnosti správcu za každý mesiac kalendárny mesiac 
počnúc 2/2013, 
 
- s okamžitou platnos ťou zastavi ť vyplácanie nákladov proti podstate bez 
predchádzajúceho súhlasu VV, v odôvodnených 
neodkladných prípadoch po oznámení VV, 
 
- pozastavi ť plnenie zo všetkých zmlúv vz ťahujúcich sa k predmetnému 
konkurzu a tvoriacich záväzky proti podstate 
(napr. príkazné zmluvy, zmluva o právnom zastúpení,  ú čtovná agenda a pod.), 
do rozhodnutia VV na najbližšom zasadnutí 
VV o ďalšom postupe". 
 
Hlasovanie na prijatie Uznesenia č. 1 : 
 
Za prijatie Uznesenia č. 1 : 5 hlasov 
 
Proti prijatiu Uznesenia č. 1 : 0 hlasov 
 
Výsledok hlasovania : Uznesenie č. 1 bolo VV prijaté. 



 
 3. Prerokovanie návrhu na mimo súdnu dohodu : 
 
Splnomocnený zástupca vlastníkov bytov v spornej by tovke pán Mgr. Gáplovský 
požiadal členov VV o možnos ť vystúpi ť na 
zasadnutí VV a oboznámi ť VV s technickým stavom predmetnej budovy ako aj 
stanoviskom vlastníkov k návrhu mimo súdnej 
dohody. Všetci členovia VV súhlasili, aby p. Gaplovský vystúpil na 
zasadnutí VV. 
 
Následne p. Gáplovský informoval členov VV o skuto čnosti, že vlastníci 
bytov si zriadili Spolo čenstvo vlastníkov bytov 
a on je splnomocnený v mene tohto spolo čenstva rokova ť s verite ľmi o 
riešení vzniknutých sporov a navrhnú ť mimo súdne 
riešenie sporov. 
 
Následne p. Gáplovský informoval VV o vykonaných pr ácach pri odstra ňovaní 
škôd zo zatekania do stavby o aktuálnom 
technickom stave budovy, nedostatkoch vykonaných st avebných prác a 
predpokladaných nákladoch na dokon čenie stavby v 
sume cca 350000.-€, na ktorú si chcú členovia založeného spolo čenstva 
vlastníkov čerpa ť úver. Ďalej informoval členov 
VV o potrebe vypracovania technickej dokumentácie s tavby pre potreby 
kolaudácie, pri čom cenu za toto vypracovania 
odhaduje na ďalších cca 5000.-€. 
 
Vzhľadom na prebiehajúci súdny spor oh ľadom ur čenia vlastníctva predmetnej 
nehnute ľnosti a potrebu údržby a dostavby 
budovy, ke ďže táto už 2. zimu chátra a do právoplatného skon čenia súdneho 
sporu bude na ďalej chátra ť navrhujú vlastníci 
spornej nehnute ľnosti verite ľom Úpadcu (Stavmax Plus spol. s r.o.) 
rokovanie o mimo súdnej dohode pri čom ponúkajú 
plnenie v sume cca 50000.-€. 
 
VV zobral na vedomie správu p. Gáplovského a členovia VV navrhli znenie 
Uznesenia č. 2  : 
 
"VV žiada p. Gáplovského, aby bezodkladne doru čil VV konkrétne návrhy na 
mimo súdne dohody s jednotlivými vlastníkmi v 
štruktúre: 
 
- meno a priezvisko vlastníka/ov, 
 
- identifikácia bytu/nebytového priestoru, rozloha v m^2 
 
- právny dôvod nadobudnutia, (fotokópia nadobúdacie ho dokumentu) 
 
- kúpna cena, (skuto čne zaplatená suma, ak je rôzna od dohodnutej kúpnej  
ceny uvies ť dôvod), 
 
- ponúkaná suma na mimo súdne vyrovnanie. 
 
VV odporú ča p. Gáplovskému vypracova ť aktuálny znalecký posudok na 
ohodnotenie trhovej hodnoty spornej nehnute ľnosti 
pre ú čely rozhodovania o mimo súdnych dohodách a v jednom  exemplári tento 
doru či ť VV". 
 
Hlasovanie na prijatie Uznesenia č. 2 : 
 
Za prijatie Uznesenia č. 2 : 5 hlasov 
 



Proti prijatiu Uznesenia č. 2 : 0 hlasov 
 
Výsledok hlasovania : Uznesenie č. 2 bolo VV prijaté. 
 
 4. Diskusia : 
 
V rámci diskusie VV konzultoval ur čenie ďalšieho postupu vo vz ťahu k 
prebiehajúcim súdnym sporom, a poskytovanému 
právnemu zastúpeniu. 
 
VV sa uzniesol preveri ť opodstatnenos ť nákladov proti podstate bezodkladne 
na najbližšom zasadnutí VV po predložení 
vyžiadanej dokumentácie od správcu v zmysle prijaté ho vyššie uvedeného 
 
Uznesenia č. 1. 
 
VV sa uzniesol pokra čova ť v rokovaní o návrhoch mimo súdnych dohôd na 
najbližšom zasadnutí VV bezodkladne po predložení 
jednotlivých návrhov od p. Gáplovského. 
 
 5. Záver : 
 
Zasadnutie VV bolo ukon čené o 12 : 45 hod. 
 
V Bratislave d ňa 29.01.2013 
 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
VUB a.s., predseda verite ľského výboru 
 

v zast. Mgr. Roman Tekely  
 
 
Spisová zna čka:  28K/16/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze so sídlom  Po d hájom 952/1, 018 41 
Dubnica nad Váhom, I ČO 36 328 821, ktorého správcom je  JUDr. Danica 
Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 0 1 Tren čín, zna čka 
správcu S106, o návrhu obchodnej spolo čnosti Slovenská konsolida čná, a.s. 
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, I ČO 35 776 005 na potvrdenie 
prevodu poh ľadávok takto 
 
ROZHODOL 
 
P o t v r d z u j e  sa prevod poh ľadávok z pôvodného verite ľa Všeobecná 
zdravotná pois ťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,  I ČO 
35 937 874 na verite ľa Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom Cintorínska 
21, 814 99 Bratislava, I ČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených 
pohľadávok vo výške 33 297,12 eura, ktoré sú vedené v k onečnom zozname 
pohľadávok pod č. 25/V-1 až 25/V-7. Zverejnením oznamu o nadobudnut í 
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku  zanikne pôvodnému 
konkurznému verite ľovi postavenie ú častníka tohto konania. 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu môže poda ť odvolanie ten, koho sa prevod alebo 
prechod poh ľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní odo d ňa jeho doru čenia 
zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Ok resného súdu Tren čín 
písomne v dvoch vyhotoveniach. 
 



V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach  (ozna čenie súdu ktorému 
je ur čené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 
uvies ť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu  sa napáda, v čom 
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za n esprávny a čoho sa 
odvolate ľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.). 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 26. 2. 2013 

Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa 
 
 
Spisová zna čka:  28K/16/2010 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu 
STAVMAX PLUS, spol. s r.o. v konkurze so sídlom Pod  hájom 952/1, 018 41 
Dubnica nad Váhom, I ČO 36 328 821, uznesením č.k. 28K/16/2010-416 zo d ňa 
26.02.2013 potvrdil prevod poh ľadávok z pôvodného verite ľa Všeobecná 
zdravotná pois ťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,  I ČO 
35 937 874 na nadobúdate ľa Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom 
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, I ČO 35 776 005, a to v rozsahu 
postúpených poh ľadávok vo výške 33 297,12 eura, ktoré sú vedené v k onečnom 
zozname poh ľadávok pod č. 25/V-1 až 25/V-7. Zverejnením oznamu o 
nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v obchod nom vestníku zanikne 
pôvodnému konkurznému verite ľovi postavenie ú častníka tohto konania. 
 
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť d ňa 21.03.2013. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 22. 3. 2013 

Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník  
 


