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Obchodný vestník 219/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2011 K012761 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Zápisnica zo schôdze veriteľov 
zvolanej Okresným súdom Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-
VERONIKA-VES,a.s., so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039 konanej dňa 09.11.2011 o 
09,00 hod. na Okresnom súdeTrenčín, Piaristická 27, Trenčín, v miestnosti č. 121 
Prítomní: 
JUDr. Michal Fiala., sudca - predseda schôdze veriteľov - prítomný 
Veronika Hlobeňová, zapisovateľka - prítomný 
JUDr. Danica Birošová - správca - prítomný 
Veritelia: 
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová 
GAJA spol. sr.o. 
Green Company s.r.o. 
INGEO-ENVILAB, s.r.o. 
Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r.o. 
METROPOLITEJ, s.r.o. 
Obec Dežerice 
Slovenská konsolidačná, a.s. 
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave 
TEDOS Bánovce nad Bebravou, spol. s r.o. 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
 
Program schôdze: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu 
3. Hlasovanie o schválení návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR 
4. Rôzne 
5. Záver 
 
K bodu 1 
Predseda schôdze JUDr. Michal Fiala otvoril schôdzu veriteľov. Skonštatoval, že je prítomný aspoň 
jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať, t.j. že je schôdza veriteľov uznášania schopná. 
K bodu 2 
Správkyňa predniesla správu o činnosti správcu o konkurze. 
Otázka úpadcu na správkyňu: 
Aby sa vyjadrila k tomu, či v nájomnej zmluve z obcou Dežerice je zakotvený záväzok práva 
prednostnej kúpy nárok na započítanie vynaložených investícii a zriaďovanie hmotných bremien na 
majetku úpadcu.K tejto otázke sa vyjadrím písomne. Úpadca najskôr hovoril o predkupnom práve, 
predkupné právo v prospech nájomcu zriadený nie je. Nájomná zmluva bola spracovávaná nadväzne 
na záväzný pokyn veriteľského výboru týkajúci sa speňažovania konkurznej podstaty a to skládky 
Dežerice ako časti podniku. V záväznom pokyne bola riešená otázka ochrany práv nájomcu pre 
prípad, a to z dôvodu viacerých súdnych sporov iniciovaných prepojenou osobou Green Company 
nebude možné časť podniku speňažiť a nájomca bude nútený vynaložiť finančné prostriedky nie na 
opravu a údržby, ale investičné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou konkurz. podstaty a nebudú 
súčasťou konkurznej podstaty pretože budú výlučným vlastníctvom nájomcu alebo podnájomcu, to 
znamená aby nájomca v prípade, že nebude úspešný pri kúpe majetku mal nárok na vrátenie týchto 
investícii resp. ak bude na novo ohodnocovaná konkurz. podstata aj z vloženými investíciami, ktoré 
nebude možné odňať tak, aby sa tieto investície aby neboli zahrnuté do predaja, veľmi zjednodušene, 
aby nebol speňažený majetok nájomcu resp.podnájomcu. Čo sa týka práva prednosti kúpy v žiadnom 
prípade sa nejedná o predkupné právo. Ponukového konania sa môže zúčastniť neurčený počet 
záujemcov a podmienky ponuk. konania musia splniť všetci záujemci rovnako vrátane nájomcu, ak sa 
ponuk. konania zúčastní. Právom prednosti kúpy je riešená otázka, ak by nájomca ponúkol nižšiu 
cenu než úspešný záujemca, tak má právo nie však povinnosť dorovnať kúpnu cenu do výšky 
najvyššej ponúknutej ceny a iba v tomto prípade má možnosť kúpy konkurz. podstaty. Je riešená aj 
otázka, že pri zhode ponúk môže byť vykonaná tzv. licitácia čo znamená, že úspešný bude ten, kto 
ponúkne vždy najvyššiu kúpnu cenu teda ktorýkoľvek nájomca alebo podnájomca. Tento postup bol 



zvolený z dôvodov katastrofálneho stavu konkurz. podstaty, ktorú spôsobil resp. svojou nečinnosť 
zavinil úpadca, o čom svedčia aj znalecké posudky založené v súdnom spise. Konkurzná podstata 
vyžaduje nutnú sanáciu, a to jednak objektov, strojov a zariadení. Záväzný pokyn je logickým 
dôsledkov tejto situácie a je prijatý tak, aby výťažok pre veriteľov bol čo najvyšší. P. Mach doložil do 
zápisnice podanie z otázkami na správkyňu. Predseda schôdze veriteľov odkázal pána Macha na 
riešenie prípadných podľa jeho názoru sporných otázok na nového správcu v prípade ak bude 
zvolený. 
Predstúpil JUDr. Polomský zástupca spol. Green Company uvádza, že právo prednosti kúpy vylučuje 
iných záujemcov o majetok úpadcu v procese speňažovania. Nájomná zmluva neobsahuje licitáciu tak 
ako to uvádza správca a nájomca chráni iba záujem nájomcu a podnájomcu na úkor úpadcu. Prečo 
správca po 3.3.2011 kedy zaniklo postavenie člena VV Daňového úradu BnB koná s 5 členným resp. 
s 4 členným VV. a to aj vo vzťahu obsahu nájomnej zmluvy a nezverejňuje zápisnice zo schvaľovania 
obsahu nájomnej zmluvy v obchodnom vestníku. 
Správkyňa uvádza: 
Nájomná zmluva neobsahuje záväzný pokyn v celom rozsahu iba časť týkajúcu sa nájomcu. 
Daňovému úradu postavenie účastníka konania nezaniklo pretože mu zostalo časť pohľadávky vo 
výške 158 euro. Čo sa týka zverejnenia zápisnice prípade výsledkov hlasovania správca tieto 
zverejňuje po ich doručení. Bolo zistené, že výsledok písomného hlasovania správcovi doručený 
nebol, preto bol vyzvaný predseda VV, aby výsledky písomného hlasovania predložil rovnako aj 
zápisnicu, čo predseda VV vykonal a zápis s písomného hlasovania som dala zverejniť do 
Obchodného vestníka. Celej problematike chcem iba uviesť že spol. Green Company ako veriteľ a 
kupujúci napáda celé konkurzné konanie a neustálymi žalobami spôsobuje škodu ostatným veriteľom 
JUDr. Polomský odvolania správcu naďalej pretrvávajú. uvádza podanými žalobami bránime svoje 
práva a to v stave konkurzu, kedy dôvody o Súd zároveň oboznámil schôdzu veriteľov o dôvodoch 
prečo odmietol ustanoviť JUDr. Košaru do funkcie správcu a je toto rozhodnutie bolo taktiež potvrdené 
rozhodnutím Krajského súdu Bratislava. Súd zároveň oboznámil veriteľov, že voči rozhodnutiam o 
neustanovení JUDr. Košaru do funkcie správcu boli podané dovolania zo strany JUDr. Košaru a Obce 
Dežerice, pričom zároveň požiadali o zrušenie dnešnej schôdze veriteľov z dôvodu, že o dovolaniach 
nebolo doposiaľ rozhodnuté. Súd uvádza k tejto veci, že zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 198 
ods. 1 nepripúšťa dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto 
zákona, pričom má zároveň aj vedomosť o tom, že s tohto dôvodu dovolania v iných konkurzných 
konaniach Najvyšší súd odmietol. Uznesením, ktorým súd odmietol ustanoviť JUDr. Matúša Košaru do 
funkcie správcu je pritom v súčasnosti už právoplatné a vykonateľné. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti súd nepovažoval za dôvodné zrušiť dnešnú schôdzu veriteľov, na ktorej má byť zvolený 
nový správca.  
K bodu 3 
Následne zoradil prítomných veriteľov podľa počtu ich hlasov a oboznámil prítomných s počtom 
hlasov jednotlivých  rítomných veriteľov, celkovým počtom hlasov prítomných veriteľov a väčšinou, 
ktorá je potrebná na prijatie uznesenia schôdze veriteľov nasledovne: 
Slovenská konsolidačná, a.s. 744 978 
Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r.o. 484 214 
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave 455 631 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 293 462 
METROPOLITEJ, s.r.o. 162 650 
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová 55 216 
INGEO-ENVILAB, s.r.o. 38 825 
Obec Dežerice 10 450 
GAJA spol. s r.o. 10 271 
--------------------------------------- 
spolu 2 255 
697 
Väčšina potrebná na prijatie uznesenia 1 127 
849 
Bolo pristúpené k voľbe správcu. 
Predseda schôdze vyzval veriteľa s najvyšším počtom hlasov Slovenskú konsolidačnú, a.s., aby 
navrhla nového správcu. 
Slovenská konsolidačná, a.s. navrhla za nového správcu správkyňu zapísanú v zozname správcov 
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, vedenú pod číslom S1369, Ing. Katarínu Roderovú, adresa 
kancelárie I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín. 
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu. 



Výsledky hlasovania o návrhu na nového správcu Ing. Katarína Roderová 
Za: 
Slovenská konsolidačná, a.s. 744 978 
Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r.o. 484 214 
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave 455 631 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 293 462 
METROPOLITEJ, s.r.o. 162 650 
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová 55 216 
INGEO-ENVILAB, s.r.o. 38 825 
Obec Dežerice 10 450 
GAJA spol. s r.o. 10 271 
-------------------------------------------- 
spolu 2 255 
697 
Väčšina potrebná na prijatie uznesenia 1 127 849 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
U z n e s e n i e 
Za nového správcu konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 
ENZO-VERONIKA-VES a.s., so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039 bola schôdzou 
veriteľov zvolená Ing. Katarína Roderová. so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, 
značka správcu S1369. 
K bodu 4 
Na výzvu predsedu schôdze veriteľov nevzniesol žiadny s prítomných veriteľov pripomienku, námietku 
alebo otázku. 
K bodu 5 
Predseda schôdze poďakoval prítomným za účasť. 
Zápisnica skončená dňa 09.11.2011 o 10,00 
Príloha zápisnice: Prezenčná listina veriteľov 
Predseda schôdze: 
Okresný súd Trenčín dňa 9.11.2011 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 219/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.11.2011 K012762 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s., so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, o návrhu schôdze veriteľov na nového 
správcu JUDr. Kataríny Roderovej, adresa kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín takto rozhodol 
Ing. Katarína Roderová, so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín sa u s t a n o v u j e do 
funkcie správcu 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Okresný súd Trenčín dňa 9.11.2011 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
Obchodný vestník 227/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.11.2011 K013268 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s., v konkurze, so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, o návrhu navrhovateľa 
Gaja, spol. s r.o. Revolučná 3290/5, 010 01 Žilina, IČO 44 863 063, zast. JUDr. Jánom Polomským, 
advokátom, so sídlom Miletičova 21, Bratislava, IČO 42 171 156, na zrušenie uznesenia veriteľského 
výboru publikovaného v Obchodnom vestníku č.216/2011 dňa 10.11.2011, takto rozhodol 
Návrh na pozastavenie účinkov uznesení veriteľského výboru sa z a m i e t a. 
Návrh na zrušenie uznesenia veriteľského výboru sa z a m i e t a. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
Okresný súd Trenčín dňa 21.11.2011 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 



 
Obchodný vestník 226/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.11.2011 K013188 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
 Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka ENZO-VERONIKA-
VES,a.s. v konkurze, so sídlom  Dežerice  342,  IČO: 34 130 039, zvoláva podľa ustanovenia § 34 ZK
R 2. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať  na adrese I. Olbrachta 900/6, Trenčín dňa  14.12.2011 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. 
Ing. Katarína Roderová, správca. 
V Trenčíne, 23.11.2011 
 
 
Obchodný vestník 242/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2011 K014241 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu ENZO-VERONIKA-VES,  a.s.  so  sídlom 
Dežerice  342,  Dežerice,  IČO:  34  130 039   oznamuje, že  je  možné  nahliadať  do správcovského 
spisu v kancelárii správcu  na  Piaristická 44, Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 
8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00  hod.  Termín  si  je  potrebné 
vopred  dohodnúť  prostredníctvom  e-mailu  na  adrese: roderova@onlinespravca.sk. 
V Trenčíne 15. 12. 2011 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 31/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 14.02.2012 K002011 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s., v konkurze, so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, ktorého správcom je            
Ing. Katarína Roderová, so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín, o návrhu navrhovateľa ENZO-
VERONIKA-VES, a.s., v konkurze, so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, adresa na 
doručovanie: Marián Mach, Komenského 43, 010 01 Žilina, proti odporcovi na nariadenie 
predbežného opatrenia, takto rozhodol 
Návrh na vydanie predbežného opatrenia sa z a m i e t a. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§198 ods. 1 ZKR v spojení s § 203 ZKR) 
Okresný súd Trenčín dňa 7.2.2012 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
 
 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


Obchodný vestník 55/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.03.2012 K003641 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Ku dňu 06.03.2012 bol doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o nasledovnú              
novozistenú súpisovú zložku majetku : 
 

 
 
Obchodný vestník 62/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.03.2012 K004149 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Záznam z písomného hlasovania veriteľského výboru 
V Trenčíne, dňa 20.03.2012 
V konkurznej veci úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s., Dežerice 342, 957 03 Dežerice, 
IČO: 34 130 039, Číslo konania: 29K/25/2010, konanie vedené Okresným súdom Trenčín 
vo veci: schválenia „Žiadosti o uloženie záväzného pokynu pre speňaženie majetku úpadcu zo dňa 
06.02.2012“ 
Dňa  08.02.2012  Ing.  Katarína  Roderová,  správca  úpadcu  ENZO-VERONIKA-VES, a.s., Dežerice 
342,  957  03 Dežerice, IČO: 34 130 039, Číslo konania: 29K/25/2010, zaslala za účelom                    
nevyhnutného zabezpečenia majetkovej podstaty  patriacej  úpadcovi,  zamedzeniu  vzniku  budúcich 
škôd,  zabezpečenia  čo  najväčšieho  výťažku  zo speňaženia majetku členom veriteľského výboru : 
Obec Dežerice 
Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r. o. 
Slovenská konsolidačná, a.s. 
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
a zabezpečeným veriteľom : 
Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r. o. 
Slovenská konsolidačná, a.s. 
1. 
žiadosť o schválenie spôsobu hlasovania mailovou formou, nakoľko na základe  § 38 ods. 3 ZKR za  
uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi  
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia                     
veriteľského výboru považujú za prítomných. 
2. 
na základe dohovoru medzi správcom a predsedom veriteľského výboru, zaslal správca  na  pripomie
nkovanie „Žiadosť o uloženie záväzného pokynu pre speňaženie majetku úpadcu v lehote do 
14.02.2012 na mailovú adresu správcu : roderova@onlinespravca.sk. 
Na základe požiadavky člena veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a. s. a Slovenská republik
a Daňový úrad Trenčín o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k záväznému pokynu, bol termín na 
podanie stanoviska členov  veriteľského výboru predĺžený do 21.02.2012. 
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Pripomienky k „Žiadosti o uloženie záväzného pokynu pre speňaženie majetku úpadcu“ zaslali členovi
a veriteľského výboru: 
Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r. o. 
Slovenská konsolidačná, a.s. 
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín 
Z dôvodu zapracovávania  pripomienok, ktoré zaslala Slovenská konsolidačná,  a.s.  a Leoni              
Autokabel   Slowakia, spol s r. o.  bol termín pripomienkovania  žiadosti o udelenie záväzného pokynu 
predĺžený do 28.02.2012. 
Dňa 02.03.2012 správca po zapracovaní pripomienok členov veriteľského výboru  zaslal  konečné      
znenie „Žiadosti o uloženie  záväzného  pokynu  pre  speňaženie  majetku  úpadcu  ENZO-
VERONIKA- VES,  a.s.  v konkurze“ so žiadosťou o vykonanie hlasovania o uložení záväzného 
pokynu v lehote do 09.03.2012 
Hlasovanie sa uskutočnilo emailovou formou a to tak, že na emailovú adresu správcu                           
roderova@onlinespravca.sk  zaslali členovia veriteľského výboru ako prílohu emailu naskenovaný pod
písaný dokument obsahujúci hlasovanie veriteľa  a následne  dokument v písomnej  forme zaslali  na  
adresu kancelárie správcu  :  Ing.  Katarína  Roderová, správca , Piaristická 44, 911 01 Trenčín. 
Hlasovanie členov veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov : 
Slovenská republika  Daňový úrad Trenčín  ako člen veriteľského výboru úpadcu vykonal                
hlasovanie o návrhu uznesenia veriteľského výboru, tak  že hlasoval za prijatie uznesenia, a to            
e-mailom zo dňa 09.03.2012 a osobným podaním zo dňa 09.03.2012, 
ObecDežerice  ako  predseda  veriteľského  výboru  udelil  súhlas  so  záväzným  pokynom  pre         
speňažovanie nehnuteľného a hnuteľného majetku, a to osobným udelením súhlasu formou zápisu do
úradného záznamu, a to za účelom dodržania lehoty na vyjadrenie sa z dôvodu nemožnosti zaslania s
úhlasu e-mailom zo dňa 09.03.2012 a poštou dňa 13.03.2012, 
Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r. o.  ako člen veriteľského výboru úpadcu a ako zabezpečený    
veriteľ vyjadril súhlas so „Žiadosťou  o udelenie záväzného  pokynu  pre speňažovanie majetku            
úpadcu“ , a to  e-mailom zo  dňa  08.03.2012 a poštou dňa 13.03.2012, 
Slovenská konsolidačná, a.s.   ako člen veriteľského výboru úpadcu a ako zabezpečený veriteľ         
udelil súhlas so záväzným pokynom  pre speňažovanie  nehnuteľného  a hnuteľného  majetku,  a to   
e-mailom zo  dňa  09.03.2012   a poštou dňa 12.03.2012 , 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
ako člen veriteľského výboru  udelil  pokyn  pre  speňažovanie  majetku podľa „Žiadosti o udelenie      
záväzného pokynu pre speňažovanie majetku úpadcu zo dňa 06.02.2012“ a to emailom zo dňa          
29.2.2012 a poštou dňa 15.03.2012.Bol prijatý návrh Uznesenia veriteľského výboru : 
Spôsob predaja majetku  
A1) Majetok zapísaný vo všeobecnej podstaty úpadcu 
Nehnuteľnosti  zapísané  pre  katastrálne  územie  Dežerice,  súpis  nehnuteľného  majetku              
všeobecnej  podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 183/2010 zo dňa 23.9.2010 (K009247),     
v Obchodnom vestníku č. 203/2010 zo dňa 21.10.2010 (K010216) 
Hnuteľný majetok, súpis majetku zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestník
u č. 40/2011 zo dňa 28.02.2011 (K002236), v  Obchodnom vestníku č. 40/2011 zo dňa 28.02.2011      
(K002243), v Obchodnom vestníku č. 41/2011 zo dňa 01.03.2011 (K002301), v Obchodnom vestníku 
č. 41/2011 zo dňa 01.03.2011 (K002322) 
Majetok zapísaný do oddelenej podstaty úpadcu 
Nehnuteľnosti  zapísané  pre  katastrálne  územie  Dežerice,  súpis  nehnuteľného  majetku  oddelenej 
podstaty zabezpečeného  veriteľa  Slovenská  konsolidačná,  a.s.,  Cintorínska  21,                              
814 99,   Bratislava 1 IČO: 35 776 005 (pôvodne Daňové riaditeľstvo SR – Daňový úrad Bánovce nad 
Bebravou) zverejnený v Obchodnom vestníku č. 183/2010 zo dňa 23.09.2010 (K00923), 
v Obchodnom vestníku č. 183/2010 zo dňa 23.09.2010 (K009236), v Obchodnom vestníku č. 
203/2010 zo dňa 21.10.2010 (K010217), v Obchodnom vestníku č. 204/2010 zo dňa 22.10.2010 
(K010267) 
Nehnuteľnosti zapísané pre katastrálne územie Horné Ozorovce, súpis nehnuteľného majetku           
oddelenej podstaty zabezpečeného  veriteľa  Slovenská  konsolidačná,  a.s.,  Cintorínska  21,  814  99 
Bratislava  1,   IČO:  35  776  005  (pôvodne Daňové riaditeľstvo SR  – Daňový úrad Bánovce nad 
Bebravou) zverejnený v  Obchodnom vestníku č. 203/2010 zo dňa 21.10.2010 (K010206) 
Uvedený majetok predstavuje kompaktný celok – časť podniku slúžiacu k prevádzkovaniu skládky 
odpadov.   V zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. c) zákona o konkurze a reštrukturalizácii, príslušný
m orgánom vo veci rozhodovania  o  udelení  záväzného  pokynu  je  veriteľský  výbor  a  dotknutí      
zabezpečení  veritelia,  nakoľko  ide  o speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a jednu    
alebo viaceré oddelené podstaty. 
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Majetok uvedený pod bodom A1) záväzného pokynu bude speňažovaný v zmysle ustanovenia § 92    
ods. 1) písm. d) ZKR ako časť podniku, a to verejným ponukovým konaním za nižšie uvedených         
podmienok.  
A2) nehnuteľnosti zapísané pre katastrálne územie Horné Naštice , zapísané do oddelenej podstaty    
úpadcu veriteľa Leoni Autokabel Slowakia spol. s r.o., Soblahovská   2050, 911  01  Trenčín, IČO:      
31  594  352, ktoré  boli zverejnené v  Obchodnom  vestníku č.  229/2010  zo  dňa  31.10.2010            
(K011709) z  uvedených  navrhujem  vytvoriť “súbor nehnuteľností č.1“ a uvedenú časť navrhujem      
speňažiť dražbou v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1) písm. b) ZKR.Zabezpečený veriteľ si vyhradzuje  
osobitné  právo stanoviť  bližšie  podmienky  dražby,  najmä výšky  minimálnych podaní vydražiteľov  
pre jednotlivé kolá dražieb osobitne, ak nebudú uvedené priamo v tomto záväznom pokyne. 
Pre  uspokojenie  pohľadávky  zabezpečeného  veriteľa  sa  použijú  ustanovenia § 94, 
§  97  Zákona  o  konkurze  a reštrukturalizácii. 
A3) nehnuteľnosti  zapísané  pre  katastrálne  územie  Dolný  Badín  – zapísané do oddelenej  
podstaty  úpadcu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Daňové riaditeľstvo SR  Daňový      
úrad Bánovce nad Bebravou), zapísané  v  Obchodnom  vestníku  č.  203/2010  zo  dňa  21.10.2010   
(K010206),  z  uvedených  navrhujem  vytvoriť “súbor nehnuteľností č.2“ a uvedenú časť navrhujem    
speňažiť dražbou v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1) písm. b) ZKR. 
A4) nehnuteľnosti zapísané pre katastrálne územie Novoť  zapísané  do  oddelenej  podstaty  úpadcu 
veriteľa.Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Daňové riaditeľstvo SR – Daňový úrad Bánovce 
nad Bebravou), zapísané v Obchodnom  vestníku  č.  203/2010  zo  dňa  21.10.2010  (K010206),  z   
uvedených  navrhujem  vytvoriť  “súbor nehnuteľností č.3“ a uvedenú časť navrhujem speňažiť           
dražbou v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1) písm.  b) ZKR. 
Spôsob ocenenia majetku  
časť podniku bude ocenený nasledovne : 
- hnuteľný majetok patriaci časti podniku, práva a iné majetkové hodnoty slúžiace k prevádzkovaniu 
časti podniku : jeho cena je určená správcom v súpise podstaty 
- nehnuteľný majetok patriaci časti podniku : jeho cena bude stanovená znaleckým posudkom 
celková cena časti podniku = cena hnuteľného majetku + cena nehnuteľného majetku 
Súbory nehnuteľností navrhujem oceniť znaleckými posudkami  znalcami, resp. znaleckými odbornými
organizáciami pre odbor stavebníctvo 
Realizácia predaja, výška minimálnych podaní  
V  prípade  predaja  časti  podniku  viackolový  predaj,  výška  minimálneho  podania  pre  I.  kolo  je   
cena stanovená znalcom, resp. správcom, výška minimálneho podania pre II. kolo je cena stanovená 
vo výške 50% z ceny znaleckej, resp. ceny stanovenej správcom, výška pre III. kolo nie je stanovená, 
uzatvorenie kúpnych zmlúv jepodmienené písomným súhlasom dotknutého orgánu oprávneného        
odsúhlasiť uzatvorenie zmluvy. 
V I., II. ako aj III. kole bude aj uzatvorenie kúpnej zmluvy či zmlúv podmienené predchádzajúcim         
písomným súhlasom príslušného orgánu, ktorý v zmysle ustanovenia §82 ods. 2 písm. c) ZKR tvoria  
veriteľský výbor a dotknutí zabezpečení veritelia, a to pre každú zmluvu osobitne. 
V prípade predaja súboru nehnuteľností viackolová dražba s minimálnym podaním zverejneným         
v inzercii vo výške znaleckých posudkov, s možnosťou zníženia minimálneho podania ceny pre I. kolo 
na 75% zo znaleckej ceny, v II. kole na 50% zo znaleckej ceny. III. a ďalšie kolá podliehajú udeleniu    
nového pokynu zabezpečeného veriteľa. 
V prípade, ak bude II. kolo dražby vyhlásené za neúspešné, správca požiada príslušný orgán              
dotknutého zabezpečeného veriteľa: v prípade Súboru nehnuteľností č. 1  Leoni Autokabel Slowakia, 
spol. s r.o., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, IČO: 31 594 352 v prípade súboru nehnuteľností č.2  
a č.3 Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 o uloženie   
nového postupu pri speňažovaní majetku úpadcu. 
Všeobecné  podmienky  predaja,  dražby  sú  veriteľským  výborom  odsúhlasené  tak,  ako  boli         
predložené správcom. 
Uznesenie č.1 
Veriteľský výbor schvaľuje predložené znenie „Žiadosti o uloženie záväzného pokynu pre speňaženie 
majetku úpadcu zo dňa 06.02.2012“ 
Výsledky hlasovania : 
Za : 5,  Proti : 0, Zdržal sa : 0 
Ladislav Chudoba, predseda VV 
 
 
 
 



Obchodný vestník 74/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.04.2012 K005098 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA 
VES, a.s., v konkurze, so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, o návrhu navrhovateľa 
Gaja, spol. s r.o. Revolučná 3290/5, 010 01 Žilina, IČO 44 863 063, zast. JUDr. Jánom Polomským, 
advokátom, so sídlom Miletičova 21, Bratislava, IČO 42 171 156, na zrušenie uznesenia veriteľského 
výboru, takto rozhodol 
Návrh na pozastavenie účinkov uznesení veriteľského výboru sa  z a m i e t a . 
Súd z r u š u j e uznesenie veriteľského výboru č. 1 zo dňa 20.3.2012, ktorým schválil 
predloženéznenie „Žiadosti o uloženie záväzného pokynu pre speňaženie majetku úpadcu zo dňa 
06.02.2012“ zverejnené v Obchodnom vestníku č. 62/2012 zo dňa 28.3.2012. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2012 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 
 
Obchodný vestník 109/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.06.2012 K007326 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie  súpisu  majetku  podstát  /  všeobecná  podstata  /  o  nasledovnú  súpisovú  zložku          
majetku :  peňažná hotovosť, súpisová hodnota majetku 31.139,11 EUR, právny dôvod vzniku:           
nadmerný odpočet na základe správcom podaného  dodatočného  daňového  priznania k  DPH za     
obdobie 10/2009, plnenie získané od: SR  Daňový  úrad Trenčín,  kontaktné  miesto  Bánovce  nad    
Bebravou,  Nám.  Ľ.  Štúra  7/7,  Bánovce  nad  Bebravou, deň  zápisu 31.05.2012 
 
 
Obchodný vestník 110/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.06.2012 K007374 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie  súpisu  majetku  podstát  /  všeobecná  podstata  /,  o nasledovnú  súpisovú  zložku            
majetku: peňažná hotovosť  v sume  173,42  Eur  predstavujúca  úhradu  výťažku  – pomerného 
uspokojenia pohľadávky v zmysle právoplatného Rozvrhového uznesenia č. k. 25-24K130/016877 
vydaného Krajským súdom v Banskej Bystrici dňa 30.01.2012, zverejnené v obchodnom vestníku       
č.   25/2012 zo dňa 06.02.2012 a pomerného uspokojenia pohľadávky v  zmysle  Doplňujúceho           
rozvrhového  uznesenia  č.k.  25-24K130/01-6963 vydaného Krajským súdom v Banskej Bystrici 
dňa  05.03.2012,  zverejnené  v  obchodnom  vestníku  č.  55/2012  zo  dňa  19.03.2012,  znížená  o  
náklady uspokojenia pohľadávky v zmysle § 32 ods.4 zákona č. 32/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, 
plnenie získané od : Považská stavebná spoločnosť, a.s. „v konkurze“ (predtým  VÁHOSTAV a.s.),    
Hlinská 40, 011 18 Žilina, IČO: 31 561 420, deň zápisu : 05.06.2012. 
 
 
Obchodný vestník 115/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.06.2012 K007742 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s. v konkurze so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, o odvolaní spoločnosti Green 
Company, s.r.o. so sídlom Panenská 24, Bratislava, IČO 44 704 062, zast. JUDr. Ján Polomský, 
advokát, Miletičova 21, Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín č.k. 29K/25/2010-1138 zo 



dňa 3.10.2011, uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č.k. 1CoKR/57/2011-1964 zo dňa 
29.5.2012 1CoKR/57/2011-1964 
Uznesenie 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členov 
senátu: JUDr Heleny Kosorinovej a JUDr. Ľubice Břouškovej v právnej veci vyhláseného konkurzu na 
majetok úpadcu ENZO VERONIKA-VES, a.s. so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, o 
návrhu navrhovateľa Green Company, s.r.o. so sídlom Panenská 24, Bratislava, IČO 44 704 062, 
zast. JUDr. Ján Polomský, advokát, Miletičova 21, Bratislava, proti odporcom v 1. Rade : JUDr. 
Danica Bírošová so sídlom Piaristická 44, Trenčín, v 2. rade : Obec Dežerice so sídlom Dežerice 193, 
Dežerice, IČO 00 310 336 a v 3. Rade Dežerická EKO, s.r.o. so sídlom Dežerice 193, Dežerice, IČO: 
46 179 801 na nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie spoločnosti Green Company,s.r.o. so 
sídlom Panenská 24, Bratislava, IČO 44 704 062, zast. JUDr. Ján Polomský, advokát, Miletičova 21, 
Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín, zo dňa 03.10.2011, sp. zn. 29K/25/2010-1138, 
jednohlasne, takto 
rozhodol: 
Odvolací súd napadnuté uznesenie Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 29K/25/2010-1138 zo dňa 
03.10.2011, p o t v rd z u j e. 
Súd žiadnemu z účastníkov n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania. 
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
V Bratislave, dňa 29.5.2012 JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu 
Okresný súd Trenčín dňa 11.6.2012 
JUDr. Hana Hubináková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 115/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.06.2012 K007743 
Spisová značka: 29K/25/2010 Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok 
úpadcu ENZO-VERONIKA-VES, a.s.  konkurze so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, o 
odvolaní spoločnosti Green Company, s.r.o. so sídlom Panenská 24, Bratislava, IČO 44 704 062, proti 
uzneseniu Okresného súdu Trenčín č.k. 29K/25/2010-766 zo dňa 25.02.2011, uverejňuje uznesenie 
Krajského súdu v Bratislave, č.k. 1CoKR/18/2011-1966 zo dňa 29.5.2012 
1CoKR/18/2011-1966 
Uznesenie 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členov 
senátu: JUDr Heleny Kosorinovej a JUDr. Ľubice Břouškovej v právnej veci vyhláseného konkurzu na 
majetok úpadcu ENZO VERONIKA-VES, a.s. so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, o 
uložení pokuty uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 29K/25/2010-766 zo dňa 25.02.2011, na 
odvolanie spoločnosti Green Company, s.r.o. so sídlom Panenská 24, Bratislava, IČO 44 704 062, 
jednohlasne, takto 
rozhodol: 
Odvolací súd napadnuté uznesenie Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 29K/25/2010-766 zo dňa 
25.02.2011, p o t v r dz u j e. 
Súd žiadnemu z účastníkov n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania. 
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
 V Bratislave, dňa 29.5.2012 JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu 
Okresný súd Trenčín dňa 11.6.2012 
JUDr. Hana Hubináková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 115/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.06.2012 K007744 
Spisová značka: 29K/25/2010  
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s. vkonkurze so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, o odvolaní veriteľa Obec 
Dežerice, IČO 00 310 336,Dežerice 193, proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín č.k. 29K/25/2010-
1236 zo dňa 25.10.2011, uverejňujeuznesenie Krajského súdu v Bratislave, č.k. 1CoKR/58/2011-1968 
zo dňa 29.5.2012 1CoKR/58/2011-1968 
Uznesenie 
Krajský súd v Bratislave v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s. so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, o návrhu obchodnej spoločnosti 
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava, o odvolaní veriteľa Obec 
Dežerice, IČO 00 310 336, Dežerice 193, proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín č.k. 29K/25/2010-



1236 zo dňa 25.10.2011, takto 
rozhodol: 
Krajský súd v Bratislave odvolacie konanie z a s t a v u j e. 
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania. 
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
V Bratislave, dňa 29.5.2012 JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu 
Okresný súd Trenčín dňa 11.6.2012 
JUDr. Hana Hubináková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 121/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.06.2012 K008147 
Spisová značka: 29K/25/2010 Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok 
úpadcu ENZO-VERONIKA-VES, a.s. vkonkurze so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, 
uznesením č.k. 29K/25/2010-1236 zo dňa 25.10.2011, potvrdil prevod prihlásených a zistených 
pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30 807 
484 vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 33S-01 až 33S-17, 33S-19 a 33S-22 na 
nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 77 60 05. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.11.2011. 
Okresný súd Trenčín dňa 19.6.2012 
JUDr. Hana Hubináková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 180/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.09.2012 K012005 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - ENZO - VERONIKA - 
VES a.s. vkonkurze so sídlom Dežerice 342, 957 03 Dežerice, IČO 34 130 039, uverejňuje uznesenie 
Krajského súdu vTrenčíne, č.k. 16Neb/3/2012-2009 zo dňa 07.09.201216Neb/3/2012-2009 
Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO - 
VERONIKA - VES a.s. vkonkurze so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO: 34 130 039, ktorého 
správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlomkancelárie Piaristická 44, Trenčín, o vznesenej 
námietke zaujatosti takto rozhodol: 
Sudcovia Okresného súdu Trenčín JUDr. Michal Fiala, JUDr. Viera Kumová, JUDr. Tatiana 
Porubänová, JUDr. Beáta Schmidtová, JUDr. Eva Tóthová s ú v y l ú č e n í z prejednávania a 
rozhodovania veci vedenej na Okresnomsúde Trenčín pod sp. zn. 29K/25/2010. 
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. 
V Trenčíne dňa 7. septembra 2012 
JUDr. Mária Prikrylová, predsedníčka senátu 
Okresný súd Trenčín dňa 12.9.2012 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 193/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.10.2012 K012853 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu  majetku  podstát  /všeobecná podstata/  o súpisovú zložku  majetku :  peňažná        
hotovosť vo výške 3000 Eur predstavujúca úhradu pokuty uloženej spoločnosti Green Company, s.r.o.
Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 29K/25/2010-
766 zo dňa 25.02.2011, potvrdené Krajským súdom v Bratislave č.k. 1CoKR/18/2011-1966 zo dňa 
dňa 29.05.2012, zverejenené v Obchodnom vestníku č. 115/2012 zo dňa 15.06.2012. Deň zápisu       
28.09.2012 
 
 
 
 



Obchodný vestník 239/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.12.2012 K016343 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o nasledovné súpisové zložky majetku: 

 
 
Obchodný vestník 241/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.12.2012 K016534 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO - VERONIKA -
VES a.s. v konkurze so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, ktorého správcom je Ing. 
Katarína Roderováso sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín, o návrhu úpadcu na odvolanie 
správcu z funkcie, takto rozhodol 
I. Návrh úpadcu zo dňa 23.01.2012 s doplnením zo dňa 14.10.2012 na odvolanie správcu Ing. 
Kataríny Roderovej sosídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín z funkcie s a z a m i e t a. 
 II. Návrh obchodnej spoločnosti Green Company s.r.o. zo dňa 24.10.2012 na odvolanie správcu Ing. 
Kataríny Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín z funkcie s a z a m i e t a. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 7.12.2012 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 243/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.12.2012 K016649 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oprava  v  mene  dlžníka  v  súpisovej  zložke  majetku  doplnenej  dňa  04.12.2012 do  zoznamu  maj
etku  podstát  / všeobecná podstata /, zverejnené v OV č. 239/2012 zo dňa 11.12.2012 a to tak, že zv
erejené meno dlžníka Zuzana Rychtárechová, Vajanského  nábrežie  344/1,  957  01  Bánovce  nad  
Bebravou sa  nahrádza  menom  dlžníka  Hilda Rychtárechová, Vajanského nábrežie 344/1, 957 01 B
ánovce nad Bebravou.   

 
 



Obchodný vestník 11/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.01.2013 K000733 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Ku  dňu  7.1.2013  bol  doplnený súpis  majetku  podstát (všeobecná  podstata)  o  nasledovné           
novozistené súpisové zložky majetku: 

 
 
 
Obchodný vestník 36/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.02.2013 K002770 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO - VERONIKA - 
VES, a. s. vkonkurze so sídlom Dežerice 342, IČO 34 130 039, uverejňuje uznesenie Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky č.k.5Obdo/1/2013 zo dňa 30.01.2013 5Obdo/1/2013-2201 
U z n e s e n i e 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO - 
VERONIKA -VES, a. s. v konkurze so sídlom Dežerice 342, IČO 34 130 039, o návrhu schôdze 
veriteľov na nového správcu vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 29K/25/2010, na 
dovolanie správcu konkurznej podstaty JUDR. Matúša Košaru, Piaristická 46, Trenčín a Obce 
Dežerice proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 20. Septembra 2011, č. k. 1 CoKR/9/2011-
1129, takto r o z h o d o l : 
Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolacie konanie  z a s t a v u j e . 
Žiadnemu z účastníkov náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. 
P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
V Bratislave, 30. januára 2013 
JUDr. Darina Ličková, v. r., predsedníčka senátu 
Okresný súd Trenčín dňa 14.2.2013 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 38/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 22.02.2013 K002895 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Ku dňu 14.02.2013 bol doplnený súpis majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovné               
novozistené súpisové zložky majetku : 



 
 
 
 
 
Obchodný vestník 89/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.05.2013 K008221 
 
 
Obchodný vestník 107/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.06.2013 K010001 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
 

 
 
 
Obchodný vestník 109/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.06.2013 K010174 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 



Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
ENZO-VERONIKA-VES, a.s., v konkurze, 342 Dežerice 957 03, IČO: 34 130 039 
Dátum konania schôdze:  30.05.20123 
Miesto konania schôdze: v sídle správcu Piaristická 44,  911 01 Trenčín 
Začiatok zasadnutia:        12:10  hod. 
Ukončenie zasadnutia:     13:00  hod. 
Sp.zn. súdneho spisu:             29K/25/2010 
Sp.zn. správcovského spisu:  29K/25/2010 S1369 
Prítomní: 
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 
LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352 
Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336 
Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, správca 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu VV 
3. Rôzne 
4. Ukončenie 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie  Veriteľského  výboru  otvoril  správca  Ing.  Katarína  Roderová.  Skonštatoval,  že  veriteľ
ský  výbor  je uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia v počte 3. 
K bodu 2 – Voľba predsedu Veriteľského výboru 
Správca navrhol za predsedu Veriteľského výboru veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 
21, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 776 005.   
Bolo  uskutočnené  hlasovanie  za  navrhnutého  predsedu  Veriteľského  výboru   Slovenská              
konsolidačná,  a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 776 005 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 
Proti: LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352 
          Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336 
Zdržal sa: 0 
  
Správca navrhol za predsedu Veriteľského výboru veriteľa LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 
2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 31 594 352.   
Bolo  uskutočnené  hlasovanie  za  navrhnutého  predsedu  Veriteľského  výboru   LEONI  Slovakia,   
spol.  s  r.  o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 31 594 352 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za: 0 
Proti: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 
          LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352 
          Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336 
Zdržal sa: 0 
  
Správca  navrhol za  predsedu  Veriteľského výboru veriteľa  Obec  Dežerice, č.  193,  957  03           
Dežerice,  Slovenská republika; IČO: 00 310 336.   
Bolo  uskutočnené  hlasovanie  za  navrhnutého  predsedu  Veriteľského  výboru   Obec  Dežerice,     
č.  193,  957  03 Dežerice, Slovenská republika; IČO: 00 310 336 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za:  LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352 
       Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336 
Proti: 0 
Zdržal sa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 
 
Následne bolo prijaté: 
Uznesenie č. 1 



Predsedom  Veriteľského  výboru   bol  zvolený veriteľ  Obec  Dežerice,  č.  193,  957  03  Dežerice,  
Slovenská republika;  IČO:  00 310 336  nadpolovičnou väčšinou  hlasov  prítomných členom              
Veriteľského výboru v celkovom počte 2 a to  hlasmi veriteľov: 
-          LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352  
-          Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336 
Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 sa zdržal      
hlasovania. 
K bodu 3 – Rôzne 
K tomuto  bodu  predložil  správca  návrh  na  odsúhlasenie  záväznosti e-mailovej komunikácie medzi 
správcom a Veriteľským výborom. E-mailová komunikácia má povahu písomného styku a pre 
odosielateľov je plne záväzná bez akýchkoľvek obmedzení. 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 
      LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352 
      Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
  
Následne bolo prijaté: 
Uznesenie č. 2 
Určuje  sa,  že  správca  a členovia  Veriteľského  výboru   si  za  spôsob  záväznej  komunikácie        
zvolili  komunikáciu prostredníctvom  elektronickej  pošty.  E-mailová komunikácia má povahu 
písomného styku a pre odosielateľov je plne záväzná bez akýchkoľvek obmedzení. Členovia  
Veriteľského  výboru   sa  zaväzujú  hlasovať  za  uznesenia Veriteľského výboru  prostredníctvom     
emailu. Pre účely vzájomnej komunikácie  správca a členovia Veriteľského výboru  berú na vedomie  
e-mailovú adresy: 
roderova@onlinespravca.sk 
obecdezerice@post.sk 
michal.nebus@leoni.com 
acermakova@slovenska-konsolidacna.sk 
 
K bodu 4 – Záver 
Predseda Veriteľského výboru  prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 
V Trenčíne, 30.5.2013 
Obec Dežerice, predseda Veriteľského výboru   
 
 
Obchodný vestník 114/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 14.06.2013 K010661 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO - VERONIKA - 
VES a.s. vkonkurze, so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, ktorého správcom je Ing. 
Katarína Roderová, so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín, o návrhu veriteľa GAJA, spol. s r.o., 
so sídlom Revolučná 3290/5, 010 01 Žilina, IČO 34 130 039, zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Ján 
Polomský, so sídlom kancelárie Miletičova 21, Bratislava, IČO 42 171 156 na zrušenie uznesenia č. 2 
a č. 3 schôdze veriteľov konanej dňa 30.05.2013, takto rozhodol 
Návrh veriteľa GAJA, spol. s r.o., so sídlom Revolučná 3290/5, 010 01 Žilina, IČO 34 130 039, na 
zrušenie uznesenia č. 2 a č. 3 schôdze veriteľov konanej dňa 30.05.2013 sa z a m i e t a. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. 
Okresný súd Trenčín dňa 10.6.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
Obchodný vestník 122/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 26.06.2013 K011436 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO - VERONIKA - 
VES, a.s. so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, ktorého správcom je Ing. Katarína 
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu 
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 
35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok takto rozhodol 
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P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so 
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených 
pohľadávok, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 17/V-1 až 17/V-60. 
Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne 
pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo 
týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných 
náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, 
dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 
ods. 1 O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 20.6.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 138/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.07.2013 K012851 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO - VERONIKA - 
VES, a.s. so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, uznesením č.k. 29K/25/2010-2301 zo dňa 
20.06.2013 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so 
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874, ktoré sú vedené v konečnom zozname 
pohľadávok pod č. 17/V-1 až 17/V-60 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 
21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto 
uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka 
tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 15.7.2013 
Mgr. Natália Žiltová, vyšší súdny úradník 
 
Obchodný vestník 173/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.09.2013 K015763 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
 
Ku dňu 04.09.2013 bol doplnený súpis majetku podstát ( všeobecná podstata ) o nasledovné              
novozistené súpisové zložky majetku: 

 
 
 
 



Obchodný vestník 191/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.10.2013 K017506 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s. v konkurze so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, ktorého správcom je             
Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369,    
o návrhu obchodnej spoločnosti CCV Invest, s.r.o. so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO      
46 738 975, na vstup do konkurzného konania takto rozhodol 
Obchodná spoločnosť CCV Invest, s.r.o. so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO 46 738 975 sa 
v y z ý v a, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku 
odstránila nesprávnosť návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu 
dňa 16.09.2013 k sp. zn. 29K/25/2010 nasledovne: 
- je potrebné doručiť súdu návrh, ktorý bude vlastnoručne podpísaný konajúcou osobou. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné. (§ 202 ods. 3 písm. l/ O.s.p.) 
Okresný súd Trenčín dňa 26.9.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 208/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.10.2013 K019126 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s. v konkurze so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, ktorého správcom je             
Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369,    
o návrhu obchodnej spoločnosti CCV Invest, s.r.o. so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO 46 
738 975, na vstup do konkurzného konania takto rozhodol 
I. P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti CCV Invest, s.r.o. so sídlom Miletičova 1, 821 08 
Bratislava, IČO 46 738 975, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného 
veriteľa PALADIUM & PARTNERS, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 2158/7 so sídlom 926 00 Sereď, 
IČO 36 246 140, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 4 923,71 eura, ktorá je vedená         
v zozname pohľadávok pod č. 41/P-1. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto 
uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka 
tohto konania. 
II. P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti CCV Invest, s.r.o. so sídlom Miletičova 1, 821 08 
Bratislava, IČO 46 738 975, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného 
veriteľa SIAD Slovakia spol. s r.o. so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO 35 746 343, a to    
v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 6 889,70 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok 
pod č. 32/S-1 až 32/S-20. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia             
v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto 
konania. 
III. P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti CCV Invest, s.r.o. so sídlom Miletičova 1, 821 08 
Bratislava, IČO 46 738 975, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného 
veriteľa V.O.D.S. - Eko, a.s. so sídlom Podnikateľská 2, 040 17 Košice, IČO 36 208 256, a to               
v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 2 014,90 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok 
pod č. 56/V-1 a 56/V-2. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia                 
v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto 
konania. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo 
týka. a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných 
náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, 
dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 
ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov). 
Okresný súd Trenčín dňa 22.10.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
 



Obchodný vestník 219/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.11.2013 K020284 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ku dňu 04.11.2013 správca doplnil – opravil súpis majetku podstát /všeobecná podstata / na základe 
novozistených skutočností  o prevode vozidiel nasledovne: 
Označenie:                                 Hnuteľná vec            
Popis hnuteľnej veci:                   MERCEDES BENZ BN 415 AN  oprava ŠPZ: ZA 517 EJ,  
                                                  VIN:WDB9502251K380552 
Stav opotrebovanosti:                 opotrebovaný 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:   1/1 
Súpisová hodnota majetku (€):    10 581,00 €     
Tretia osoba:                              Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň zápisu:                                15.02.2011, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                  zapísanie majetku do súpisu  vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR)  
Miesto uloženia:                          nie je možné určiť    
Tretia osoba - doplnenie:             MEDIAL GROUP, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46 041 656 
Deň  zápisu - doplnenie:              04.11.2013, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                  zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: podanie vylučovacej žaloby podľa § 78 ods. 1 ZKR spis. zn.: 
                                                   36Cbi/15/2011  vedené pred OS TN 
Tretia osoba - doplnenie:              JU&RO, s.r.o.,  Behynce,  Hlavná 179/143A,  956 07 Veľké Ripňany, 
                                                   IČO: 36 611 590 
Deň zápisu - doplnenie:                04.11.2013,   
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi  Gaja spol. s .r.o.           
                                                   a JU&RO, s.r.o. 
  
  
Označenie:                                  Hnuteľná vec         
Popis hnuteľnej veci:                    VOLVO BN 246 AK  oprava ŠPZ: ZA 928 EJ,  
                                                   VIN:   YV2J4CHC22B316554 
Stav opotrebovanosti:                  opotrebovaný 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:    1/1 
Súpisová hodnota majetku (€):      61 728,00 €     
Tretia osoba:                               Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň zápisu:                                 15.02.2011, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu  vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR)  
Miesto uloženia:                           nie je možné určiť    
Tretia osoba - doplnenie:              MEDIAL GROUP, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46 041 656 
Deň  zápisu - doplnenie:               04.11.2013, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: podanie vylučovacej žaloby podľa § 78 ods. 1 ZKR spis. zn.: 
                                                   36Cbi/15/2011  vedené pred OS TN 
Tretia osoba - doplnenie:              JU&RO, s.r.o.,  Behynce,  Hlavná 179/143A,  956 07 Veľké Ripňany, 
                                                   IČO: 36 611 590 
Deň zápisu - doplnenie:                04.11.2013,   
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi  Gaja spol. s .r.o.           
                                                   a JU&RO, s.r.o. 
   
Označenie:                                 Hnuteľná vec            
Popis hnuteľnej veci:                   VOLVO BN 267 AK oprava ŠPZ: ZA 895 EJ,   
                                                  VIN: YV2E4CCA53B325810 
Stav opotrebovanosti:                 opotrebovaný 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:   1/1 
Súpisová hodnota majetku (€):     61 728,00 €     



Tretia osoba:                               Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň zápisu:                                 15.02.2011, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu  vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR)  
Miesto uloženia:                           nie je možné určiť    
Tretia osoba - doplnenie:              MEDIAL GROUP, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46 041 656 
Deň  zápisu - doplnenie:               04.11.2013, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: podanie vylučovacej žaloby podľa § 78 ods. 1 ZKR spis. zn.: 
                                                   36Cbi/15/2011  vedené pred OS TN 
Tretia osoba - doplnenie:              JU&RO, s.r.o.,  Behynce,  Hlavná 179/143A,  956 07 Veľké Ripňany, 
                                                   IČO: 36 611 590 
Deň zápisu - doplnenie:               04.11.2013,   
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi  Gaja spol. s .r.o.           
                                                   a JU&RO, s.r.o. 
  
  
Označenie:                                  Hnuteľná vec            
Popis hnuteľnej veci:                    MERCEDES BENZ 817 ZA 295 BV  oprava ŠPZ: ZA 511 EJ, 
                                                   VIN: WD89700251KS28373 
Stav opotrebovanosti:                 opotrebovaný 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:   1/1 
Súpisová hodnota majetku (€):     6 846,00 €       
Tretia osoba:                               Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň zápisu:                                 15.02.2011, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu  vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR)  
Miesto uloženia:                           nie je možné určiť    
Tretia osoba - doplnenie:             MEDIAL GROUP, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46 041 656 
Deň  zápisu - doplnenie:              04.11.2013, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                  zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: podanie vylučovacej žaloby podľa § 78 ods. 1 ZKR spis. zn.: 
                                                  36Cbi/15/2011  vedené pred OS TN 
Tretia osoba - doplnenie:              JU&RO, s.r.o.,  Behynce,  Hlavná 179/143A,  956 07 Veľké Ripňany, 
                                                   IČO: 36 611 590 
Deň zápisu - doplnenie:                04.11.2013,   
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi  Gaja spol. s .r.o.     a  
                                                   JU&RO, s.r.o. 
  
  
Označenie:                                  Hnuteľná vec            
Popis hnuteľnej veci:                    MERCEDES BENZ 815  ZA 293 BV oprava  ŠPZ: NR 392 HC,   
                                                       VIN: WDB9520031K412020                                                              
Stav opotrebovanosti:                  opotrebovaný 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:    1/1 
Súpisová hodnota majetku (€):     7 157,00 €       
Tretia osoba:                               Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň zápisu:                                 15.02.2011, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu  vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR)  
Miesto uloženia:                           nie je možné určiť    
Tretia osoba - doplnenie:              MEDIAL GROUP, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46 041 656 
Deň  zápisu - doplnenie:               04.11.2013, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: podanie vylučovacej žaloby podľa § 78 ods. 1 ZKR spis. zn.: 
                                                   36Cbi/15/2011  vedené pred OS TN 
Tretia osoba - doplnenie:              JU&RO, s.r.o.,  Behynce,  Hlavná 179/143A,  956 07 Veľké Ripňany, 
                                                   IČO: 36 611 590 
Deň zápisu - doplnenie:                04.11.2013,   
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi  Gaja spol. s .r.o.           
                                                   a JU&RO, s.r.o. 
  
  



Označenie:                                  Hnuteľná vec            
Popis hnuteľnej veci:                    TECH. ZHODNOTENIE   ZA 733 BZ oprava: TATRA 815, ŠPZ: NR  
                                                   382 HC,  VIN: TNU285P13LK005098 
Stav opotrebovanosti:                  opotrebovaný 
 Spoluvlastnícky podiel úpadcu:   1/1 
Súpisová hodnota majetku (€):     1 144,00 €       
Tretia osoba:                               Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň zápisu:                                 15.02.2011, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu  vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR)  
Miesto uloženia:                           nie je možné určiť    
Tretia osoba - doplnenie:             MEDIAL GROUP, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46 041 656 
Deň  zápisu - doplnenie:               04.11.2013, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: podanie vylučovacej žaloby podľa § 78 ods. 1 ZKR spis. zn.: 
                                                   36Cbi/15/2011  vedené pred OS TN 
Tretia osoba - doplnenie:              JU&RO, s.r.o.,  Behynce,  Hlavná 179/143A,  956 07 Veľké Ripňany, 
                                                   IČO: 36 611 590 
Deň zápisu - doplnenie:                04.11.2013,   
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi  Gaja spol. s .r.o.           
                                                   a JU&RO, s.r.o. 
  
                                
Označenie:                                  Hnuteľná vec            
Popis hnuteľnej veci:                    MERCEDES BENZ  BN 945 AN  oprava ŠPZ: ZA 522 EJ,  
                                                       VIN:WDB9700151K564856                                                               
Stav opotrebovanosti:                  opotrebovaný 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:    1/1 
Súpisová hodnota majetku (€):     16 381,00 €     
Tretia osoba:                               Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň zápisu:                                 15.02.2011, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu  vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR)  
Miesto uloženia:                           nie je možné určiť    
Tretia osoba - doplnenie:              MEDIAL GROUP, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46 041 656 
Deň  zápisu - doplnenie:               04.11.2013, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: podanie vylučovacej žaloby podľa § 78 ods. 1 ZKR spis. zn.: 
                                                   36Cbi/15/2011  vedené pred OS TN 
Tretia osoba - doplnenie:              JU&RO, s.r.o.,  Behynce,  Hlavná 179/143A,  956 07 Veľké Ripňany, 
                                                   IČO: 36 611 590 
Deň zápisu - doplnenie:                04.11.2013,   
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi  Gaja spol. s .r.o.           
                                                   a JU&RO, s.r.o. 
  
Označenie:                                  Hnuteľná vec            
Popis hnuteľnej veci:                    DAF - SMETIARSKE NÁKLADNÉ AUTO   BN 122 AM   
                                                   oprava ŠPZ: ZA 907 EJ,    VIN: XLRAS85XC0E527273  
Stav  opotrebovanosti:                opotrebovaný 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:    1/1 
Súpisová hodnota majetku (€):     60 140,00 €     
Tretia osoba:                               Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň zápisu:                                 15.02.2011, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu  vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR)  
Miesto uloženia:                           nie je možné určiť    
Tretia osoba - doplnenie:              MEDIAL GROUP, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46 041 656 
Deň  zápisu - doplnenie:               04.11.2013, tretia osoba si uplatňuje k majetku právo, ktoré 
                                                   zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: podanie vylučovacej žaloby podľa § 78 ods. 1 ZKR spis. zn.: 
                                                   36Cbi/15/2011  vedené pred OS TN 
Tretia osoba - doplnenie:              JU&RO, s.r.o.,  Behynce,  Hlavná 179/143A,  956 07 Veľké Ripňany, 
                                                   IČO: 36 611 590 



Deň zápisu - doplnenie:                04.11.2013,   
Dôvod zápisu zmeny - doplnenie: uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi  Gaja spol. s .r.o.  
                                                   a JU&RO, s.r.o. 
 
 
Obchodný vestník 225/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 21.11.2013 K020972 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s. v konkurze so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, uznesením č.k. 29K/25/2010-
2432 zo dňa 22.10.2013 povolil vstup obchodnej spoločnosti CCV Invest, s.r.o. so sídlom Miletičova 1, 
821 08 Bratislava, IČO 46 738 975 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky 
pôvodného veriteľa PALADIUM & PARTNERS, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 2158/7, 926 00 Sereď, 
IČO 36 246 140, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 4 923,71 eura, ktorá je vedená v 
konečnom zozname pohľadávok pod č. 41/P-1, ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa 
SIAD Slovakia spol. s r.o. so sídlom Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, IČO 35 746 343, a to v rozsahu 
postúpených pohľadávok vo výške 6 889,70 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok 
pod č. 32/S-1 až 32/S-20 a ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa V.O.D.S. - Eko, a.s. 
so sídlom Podnikateľská 2, 040 17 Košice, IČO 36 208 256, a to v rozsahu postúpených pohľadávok 
vo výške 2 014,90 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 56/V-1 a 56/V-2. 
Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v obchodnom vestníku zanikne 
pôvodným konkurzným veriteľom postavenie účastníkov tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 15.11.2013 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 245/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2013 K023025 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty 
Ku  dňu  09.12..2013  bol  aktualizovaný  súpis  majetku  podstát  v súlade  s  §  76  ods.  3 zákona  čí
slo  7/2005  Z.z. nasledovne:  Preradenie  súpisovej  položky  majetku  zo  všeobecnej  podstaty  do  o
ddelenej  podstaty  zabezpečeného  veriteľa Slovenská republika –
 Daňový úrad Bánovce nad Bebravou, Textilná 20, Bánovce nad Bebravou  /  postúpené  na  veriteľa  
Slovenská  konsolidačná,  a.s.,  Cintorínska  21,  Bratislava,  IČO:  35 776 005  /.  Číslo  zabezpečenej
 pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 20S a súčasne zmena zapísanej súpisovej hodnoty  majetku
 podľa § 77 ods. 6 zákona číslo 7/2005 Z.z.  / na základe znaleckých posudkov /. Deň zápisu zmeny :  
09.12.2013.  
súbor: stavby  

 
K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané : - 
 Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : 24.11.2010; tretia osoba si uplatňuje k 
majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Sporný zápis : -   
  
Preradenie súpisovej položky majetku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republi
ka  Daňový úrad Bánovce nad Bebravou, Textilná 20, Bánovce nad Bebravou / postúpené na veriteľa 
Slovenská konsolidačná,  a.s.,  Cintorínska  21,  Bratislava,  IČO:  35 776 005  /.  Číslo  zabezpečenej 
 



pohľadávky  podľa zoznamu pohľadávok: 20S do všeobecnej podstaty a súčasne zmena zapísanej sú
pisovej hodnoty majetku podľa § 77 ods. 6 zákona číslo 7/2005 Z.z. / na základe znaleckých posudkov
 /.  Deň zápisu zmeny : 09.12.2013. 
 súbor pozemky 

 
K uvedenej súpisovej položke je ďalej zapísané : - 
 Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : 24.11.2010; tretia osoba si uplatňuje 
k majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Sporný zápis : - 
 
 
 
Obchodný vestník 245/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2013 K023026 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
 
Správca ku dňu 09.12.2013 doplnil súpis majetku podstát všeobecná podstata nasledovne: 
Súbor stavby 

 
K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané :   
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : 09.12.2013; tretia osoba si uplatňuje k 
majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Sporný zápis : - 
  
Súbor Iná majetková hodnota 
 



 
 
 
Obchodný vestník 245/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2013 K023027 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
 
Správca ku dňu 09.12.2013 aktualizoval súpis majetku podstát všeobecná podstata v súlade s § 76 od
s. 3 zákona číslo 7/2005 Z.z. nasledovne:  
Zmena zapísanej súpisovej hodnoty majetku podľa § 77 ods. 6 zákona číslo 7/2005 Z.z..  Deň zápisu 
zmeny : 09.12.2013. 
 
súbor pozemky  

 
K uvedenej súpisovej položke je ďalej zapísané :   
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : 24.11.2010; tretia osoba si uplatňuje k 
majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Sporný zápis : - 
  
súbor stavby   

 
K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané :   
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : 24.11.2010; tretia osoba si uplatňuje k 
majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Sporný zápis : - 
  



súbor: hnuteľný majetok  

 



 
K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané : 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : 24.11.2010; tretia osoba si uplatňuje k 
majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Sporný zápis : - 
 

 
uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané : 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : 24.11.2010; tretia osoba si uplatňuje k 
majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Sporný zápis : -   
Tretia osoba-doplnenie : MEDIAL GROUP, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46 041 656 



Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby – doplnenie: 04.11.2013, tretia osoba 
si uplatňuje k majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Dôvod zápisu zmeny- doplnenie: podanie vylučovacej žaloby podľa § 78 ods. 1 ZKR spis. zn.:  
36Cbi/15/2011 vedené pred OS TN 
Tretia osoba–doplnenie: JU&RO, s.r.o., Behynce, Hlavná 179/143A, 956 07 Veľké Ripňany, IČO:  
36 611 590 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby – doplnenie: 04.11.2013 uzatvorenie 
kúpno-predajnej zmluvy medzi Gaja spol. s .r.o. a JU&RO, s.r.o. 
  
  
Zmena zapísanej súpisovej hodnoty majetku podľa § 77 ods. 6 zákona číslo 7/2005 Z.z. a doplnenie: 
Tretia osoba - doplnenie: MEDIAL GROUP, s.r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 46 041 656 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby – doplnenie: tretia osoba si uplatňuje 
k majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78ods. 1 ZKR) 
Deň  a dôvod zápisu zmeny – doplnenie: 09.12.2013, podanie vylučovacej žaloby podľa §78 ods. 1 
ZKR spis.zn.:36Cbi/15/2011 vedené pred OS TN 
Deň zápisu zmeny : 09.12.2013.  
 
súbor: hnuteľný majetok  

 















 
K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané : 
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : 24.11.2010; tretia osoba si uplatňuje k 
majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 



Sporný zápis : - 
 
 
Obchodný vestník 245/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2013 K023028 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
 
Správca ku dňu 09.12..2013 aktualizoval súpis majetku podstát oddelená podstata v súlade s § 76 od
s. 3 zákona číslo 7/2005 Z.z. nasledovne:  
Zmena zapísanej súpisovej hodnoty majetku podľa § 77 ods. 6 zákona číslo 7/2005 Z.z.. Deň zápisu z
meny : 09.12.2013.  Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa : 
Slovenská republika  Daňový úrad Bánovce nad Bebravou, Textilná 20, Bánovce nad Bebravou / post
úpené  na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 / 
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 20S 
 
súbor pozemky  



 
K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané :   
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 
Tretia osoba : Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : 24.11.2010; tretia osoba si uplatňuje k 
majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Sporný zápis : - 
 
súbor stavby   

 
K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané :   
Majetok inej osoby ako úpadcu : - 



Tretia osoba : Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : 24.11.2010; tretia osoba si uplatňuje k 
majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Sporný zápis : - 
 
 
Obchodný vestník 2/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.01.2014 K000079 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Záznam zo zasadnutia Veriteľského výboru úpadcu: 
ENZO-VERONIKA-VES, a.s., v konkurze, 342 Dežerice 957 03, IČO: 34 130 039 
Dátum konania schôdze:  20.12.2013 
Miesto konania schôdze: v sídle správcu Piaristická 44,  911 01 Trenčín 
Začiatok zasadnutia:        08:00  hod. 
Ukončenie zasadnutia:     09:05  hod. 
Sp.zn. súdneho spisu:      29K/25/2010 
Sp.zn. správcovského spisu:  29K/25/2010 S1369 
konanie vedené Okresným súdom Trenčín 
Správca konkurznej podstaty úpadcu v súlade s § 82 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a      
reštrukturalizácii o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov v  zmysle  neskorších  predpisov  (ďalej  
len ako: „ZKR“), doručil  všetkým členom veriteľského výboru žiadosť o udelenie záväzných pokynov: 
1. Záväzný pokyn pre speňaženie časti majetku úpadcu / železný šrot získaný pri upratovaní areálu / 
2.  Záväzný pokyn pre speňažovanie časti podniku úpadcu, slúžiacu k prevádzke  skládky odpadov 
3.   Záväzný pokyn na podanie žalôb o vyslovenie neplatnosti kúpno-predajných zmlúv 
ktoré zaviažu správcu ako postupovať pri speňažovaní a správe majetku podliehajúceho konkurzu. 
Za  účelom  schválenia  záväzných  pokynov  správca  zvolal  schôdzu  veriteľského  výboru                
( v súlade §  38 ods. 1  ZKR ),  a to  na deň  20.12.2013 v mieste sídla správcu so začiatkom o 8:00   
hod., pričom  s prihliadnutím na hospodárnosť konania, ako aj dohodnutý spôsob vzájomnej                
komunikácie, je  možné hlasovať aj písomne, prostredníctvom schválenej e-mailovej komunikácie na 
zasadnutí veriteľského výboru  zo  dňa 30.05.2013. 
  
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Hlasovanie o uložení záväzných pokynov na speňažovanie a správu majetku v zmysle 
    predložených listín. 
3. Záver 
Prítomní členovia veriteľského výboru : 
1.Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená na     
základe poverenia Ing. Andreou Čermákovou  hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3
ZKR, podľa  ktorého: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho 
hlasovania  predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa            
hlasujúci členovia  veriteľského výboru považujú za prítomných“,  člen veriteľského výboru 
2. LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352, zastúpený na  
základe poverenia Ing. Michalom Nebusom, člen veriteľského výboru 
3.Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom            
Chudobom –  predseda veriteľského výboru 
4. Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, správca  
K bodu 1  Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril predseda Veriteľského výboru Obec Dežerice, 
č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom Chudobom (ďalej len pre
dseda veriteľského výboru), ktorý na úvod skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný       
nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia v počte 3.V zmysle § 38 ods. 2 ZKR platí: „Veriteľský výbor je 
uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. 
Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných 
členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú 



podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov 
veriteľského výboru.“  
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR platí: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne 
zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely 
uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“  
K bodu 2  
Hlasovanie  o  uložení  záväzných  pokynov  na  speňažovanie  a  správu  majetku  v  zmysle predlože
ných listín. Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie 
o  žiadosti  správcu o udelenie záväzných pokynov: 
Predseda veriteľského výboru následne predložil návrh na hlasovanie o : 
 
1..Záväznom pokyne pre speňaženie časti majetku úpadcu / železný šrot získaný pri upratovaní areálu
 / s nasledovným priebehom hlasovania: 
Za počet hlasov : 3 
1.Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená na     
základe poverenia Ing. Andreou Čermákovou  hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3
 ZKR, podľa ktorého: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho 
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa            
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“,  počet hlasov 1, emailom zo dňa 
19.12.2013, 14:03,z e-mailovej adresy: acermakova@slovenska-kosolidacna.sk 
2. LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352, zastúpený na  
základe poverenia Ing. Michalom Nebusom,  počet hlasov1 
3.Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom            
Chudobom,  
počet hlasov 1 
Proti počet hlasov : - 
Zdržal sa počet hlasov : - 
Veriteľský  výbor na základe hlasovania prijal nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov 
veriteľského výboru, t.j. s počtom hlasov 3, uznesenie č. 1. 
Prijaté uznesenie č.1 : 
Veriteľský  výbor  ako  príslušný  orgán  všeobecnej  podstaty  v konkurznej  veci  úpadcu ENZO-
VERONIKA.VES,  a.s.  v konkurze,  957  03  Dežerice  č.  342,  IČO:  34 130 039, č.k.  29K/25/2010   
súhlasí  so  znením  záväzného  pokynu  pre  speňažovanie  časti  majetku  úpadcu  zo  dňa               
09.12.2013,  bez výhrad. Správkyňa zrealizuje speňažovanie časti majetku – železný šrot v súlade 
s ust. § 92 ods. 1) písm. e) ZKR iným vhodným spôsobom – priamym predajom tretej osobe na  
základe internetového prieskumu trhu. 
  
2. Záväznom pokyne na podanie žalôb o vyslovenie neplatnosti kúpno-predajných zmlúv 
s nasledovným priebehom hlasovania: 
Za počet hlasov : 3 
1..Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená na    
základe poverenia Ing. Andreou Čermákovou – hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 
ods. 3 ZKR, podľa  ktorého: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním 
svojho hlasovania  predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa 
hlasujúci členovia  veriteľského výboru považujú za prítomných“,  počet hlasov 1, emailom zo dňa 
19.12.2013, 14:03 z emailovej adresy: acermakova@slovenska-kosolidacna.sk 
2.LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352, zastúpený na  
základe poverenia Ing. Michalom Nebusom,  počet hlasov 1 
3.Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom            
Chudobom,  
počet hlasov 1 
Proti počet hlasov : - 
Zdržal sa počet hlasov : - 
Veriteľský  výbor  na  základe  hlasovania  prijal  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných  členov 
 veriteľského  výboru, t.j. s počtom hlasov 3, uznesenie č. 2. 
Prijaté uznesenie č. 2 : 
Veriteľský  výbor  ako  príslušný  orgán  všeobecnej  podstaty  v konkurznej  veci  úpadcu ENZO-
VERONIKA.VES,  a.s.  v konkurze,  957  03  Dežerice  č.  342,  IČO:  34 130 039, č.k.  29K/25/2010   
súhlasí so znením záväzného pokynu k podaniu žalôb o vyslovení neplatnosti kúpno-predajných 
zmlúv zo dňa 09.12.2013 bez výhrad. 
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3.  Záväznom pokyne pre speňažovanie časti podniku úpadcu, slúžiacu k prevádzke skládky odpadov 
    s nasledovným priebehom hlasovania: 
Za počet hlasov : 3 
1.Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená na      
základe poverenia Ing. Andreou Čermákovou – hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 
3 ZKR, podľa ktorého: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním          
svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa 
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“,  počet hlasov 1, emailom zo dňa 
19.12.2013, 14:03, z emailovej adresy: acermakova@slovenska-kosolidacna.sk 
2.LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352, zastúpený na  
základe poverenia Ing. Michalom Nebusom,  počet hlasov 1 
3.Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom            
Chudobom,  
počet hlasov 1 
Proti počet hlasov : - 
Zdržal sa počet hlasov : - 
Veriteľský  výbor  na  základe  hlasovania  prijal  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných  členov 
veriteľského  výboru, t.j. s počtom  hlasov 3, uznesenie č. 3. 
Prijaté uznesenie č.3 : 
Veriteľský  výbor  ako  príslušný  orgán  všeobecnej  podstaty  v konkurznej  veci  úpadcu  
ENZO-VERONIKA-
VES,  a.s.  v konkurze,  957  03  Dežerice  č.  342,  IČO:  34 130 039, č.k.  29K/25/2010  
súhlasí so znením záväzného pokynu pre speňažovanie časti podniku, v súlade s ust. § 92 ods. 1      
písm. d) ZKR a za podmienok stanovených Správkyňou bez výhrad. 
K bodu 3 – Záver 
Predseda Veriteľského výboru  prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru        
ukončil. 
 V Trenčíne dňa  20.12.2013 
predseda Veriteľského výboru   
 
Obchodný vestník 9/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.01.2014 K000705 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oprava znenia zápisnice : 
Dátum konania schôdze:  20.12.2013 
Miesto konania schôdze: v sídle správcu Piaristická 44,  911 01 Trenčín 
Začiatok zasadnutia:        08:00  hod. 
Ukončenie zasadnutia:     09:05  hod. 
Sp.zn. súdneho spisu:     29K/25/2010 
Sp.zn. správcovského spisu:  29K/25/2010 S1369 
konanie vedené Okresným súdom Trenčín 
Správca konkurznej podstaty úpadcu v súlade s § 82 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a      
reštrukturalizácii o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov v  zmysle  neskorších  predpisov  (ďalej      
len  ako: „ZKR“),  doručil  všetkým členom veriteľského výboru žiadosť o udelenie záväzných pokynov: 
1. Záväzný pokyn pre speňaženie časti majetku úpadcu / železný šrot získaný pri upratovaní areálu / 
2. Záväzný pokyn pre speňažovanie časti podniku úpadcu, slúžiacu k prevádzke  skládky odpadov 
3. Záväzný pokyn na podanie žalôb o vyslovenie neplatnosti kúpno-.predajných zmlúv 
ktoré zaviažu     správcu ako postupovať pri speňažovaní a správe majetku podliehajúceho konkurzu.
Za  účelom  schválenia  záväzných  pokynov  správca  zvolal  schôdzu  veriteľského  výboru( v súlade
 §  38 ods. 1  ZKR ),  to  na deň  20.12.2013 v mieste sídla správcu so začiatkom o 8:00  hod., pričom  
s prihliadnutím na hospodárnosť konania, ako aj dohodnutý spôsob vzájomnej komunikácie, je možné 
hlasovať aj písomne, prostredníctvom schválenej e-mailovej komunikácie na zasadnutí veriteľského 
výboru zo dňa 30.05.2013. 
Program zasadnutia: 
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1. Otvorenie 
2. Hlasovanie o uložení záväzných pokynov na speňažovanie a správu majetku v zmysle 
    predložených listín. 
3. Záver 
 
Prítomní  členovia veriteľského výboru:                                                                     
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  v zastúpení Ing.  
Michalom Pôbišom MBA, predsedom predstavenstva a JUDr. Martinom Lipovským, členom                
predstavenstva hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR, podľa ktorého: „Za        
uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi     
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných“,  člen veriteľského výboru 
2.LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352, zastúpenie: na 
základe poverenia Ing. Michal Nebus, člen veriteľského výboru 
3.Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpená starostom Ladislavom           
Chudobom – predseda veriteľského výboru 
4. Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, správca  
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie Veriteľského výboru  otvoril  predseda  Veriteľského výboru  Obec  Dežerice,  č.  193,       
957  03  Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom Chudobom (ďalej len predseda 
veriteľského výboru), ktorý na úvod skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný nakoľko sú 
prítomní všetci jeho členovia v počte 3.V zmysle § 38 ods. 2 ZKR platí: „Veriteľský výbor je 
uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. 
Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných 
členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú 
podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov 
veriteľského výboru.“  
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR platí: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne 
zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely 
uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“ 
K bodu 2 – Hlasovanie o uložení  záväzných pokynov na speňažovanie a správu majetku v zmysle 
predložených listín. 
Predseda  veriteľského  výboru  vyzval  prítomných  členov  veriteľského  výboru  na  hlasovanie  o     
žiadosti  správcu o udelenie záväzných pokynov: 
Predseda veriteľského výboru následne predložil návrh na hlasovanie o : 
 
1.Záväznom pokyne pre speňaženie časti majetku úpadcu / železný šrot získaný pri upratovaní areálu 
/ s nasledovným priebehom hlasovania: 
Za počet hlasov : 3 
1.Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  v zastúpení Ing. 
Michalom Pôbišom MBA, predsedom predstavenstva a JUDr. Martinom Lipovským, členom                
predstavenstva – hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR, podľa ktorého: „ Za 
uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi     
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných“,  počet hlasov 1, e-mailom zo dňa19.12.2013, 14:03, z e-mailovej 
adresy: acermakova@slovenska-kosolidacna.sk 
2.LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352, zastúpený na  
základe poverenia Ing. Michalom Nebusom,  počet hlasov 1 
3.Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom            
Chudobom,  
počet hlasov 1 
Proti počet hlasov : - 
Zdržal sa počet hlasov : - 
Veriteľský  výbor na základe hlasovania prijal nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov 
veriteľského výboru, t.j. s početom hlasov 3 uznesenie č. 1. 
Prijaté uznesenie č. 1 : 
Veriteľský  výbor  ako  príslušný  orgán  všeobecnej  podstaty  v konkurznej  veci  úpadcu ENZO-
VERONIKA.VES, a.s. v konkurze, 957 03 Dežerice č. 342, IČO: 34 130 039, č.k. 29K/25/2010 súhlasí 
so znením  záväzného  pokynu  pre  speňažovanie  časti  majetku  úpadcu  zo  dňa  09.12.2013,  bez 
výhrad. Správkyňa zrealizuje speňažovanie časti majetku – železný šrot v súlade s ust. § 92 ods. 1) 
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písm. e) ZKR iným vhodným spôsobom – priamym predajom tretej osobe na základe internetového 
prieskumu trhu. 
 
2.  Záväznom pokyne na podanie žalôb o vyslovenie neplatnosti kúpno-predajných zmlúv 
s nasledovným hlasovania: 
Za počet hlasov : 3 
1.Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  v zastúpení Ing. 
Michalom Pôbišom MBA, predsedom predstavenstva a JUDr. Martinom Lipovským, členom                
predstavenstva  hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR, podľa ktorého: „Za       
uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi     
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných“,  počet hlasov 1, e-mailom zo dňa19.12.2013, 14:03 z e-mailovej 
adresy: acermakova@slovenska-kosolidacna.sk 
2.LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352, zastúpený na  
základe poverenia Ing. Michalom Nebusom,  počet hlasov 1 
3.Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom            
Chudobom,  
počet hlasov 1 
Proti počet hlasov : - 
Zdržal sa počet hlasov : - 
Veriteľský  výbor  na  základe  hlasovania  prijal  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných  členov 
veriteľského  výboru, t.j. s početom hlasov 3 uznesenie č. 2. 
Prijaté uznesenie č. 2 : 
Veriteľský  výbor  ako  príslušný  orgán  všeobecnej  podstaty  v konkurznej  veci  úpadcu ENZO-
VERONIKA.VES, a.s. v konkurze, 957 03 Dežerice č. 342, IČO: 34 130 039,  č.k. 29K/25/2010 súhlasí
so znením  záväzného  pokynu  k podaniu  žalôb  o vyslovení  neplatnosti  kúpno-
predajných  zmlúv  zo  dňa 09.12.2013 bez výhrad. 
 
3.  Záväznom pokyne pre speňažovanie časti podniku úpadcu, slúžiacu k prevádzke skládky odpadov 
s nasledovným priebehom hlasovania:Za počet hlasov : 3 
1.Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  v zastúpení Ing. 
Michalom Pôbišom MBA, predsedom predstavenstva a JUDr. Martinom Lipovským, členom                
predstavenstva  hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR, podľa ktorého: „Za       
uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi     
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných“,  počet hlasov 1, e-mailom zo dňa19.12.2013, 14:03, z e-mailovej 
adresy: acermakova@slovenska-kosolidacna.sk 
2. LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352, zastúpený na  
základe poverenia Ing. Michalom Nebusom,  počet hlasov1 
3.Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom            
Chudobom,  
počet hlasov 1 
Proti počet hlasov : - 
Zdržal sa počet hlasov : - 
Veriteľský  výbor  na  základe  hlasovania  prijal  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných  členov 
veriteľského výboru, t.j. s početom hlasov 3 uznesenie č. 3. 
Prijaté uznesenie č. 3 : 
Veriteľský  výbor  ako  príslušný  orgán  všeobecnej  podstaty  v konkurznej  veci  úpadcu ENZO-
VERONIKA.VES, a.s. v konkurze, 957 03 Dežerice č. 342, IČO: 34 130 039, č.k. 29K/25/2010 súhlasí 
so znením záväzného pokynu pre speňažovanie časti podniku, v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d)     
ZKR a za podmienok stanovených Správkyňou bez výhrad. 
K bodu 3 – Záver 
Predseda Veriteľského výboru  prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru        
ukončil. 
V Trenčíne dňa  20.12.2013 
Predseda VV 
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Obchodný vestník 12/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.01.2014 K001112 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s., vkonkurze, so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, o návrhu navrhovateľa 
Gaja, spol. s r.o. Revolučná3290/5, 010 01 Žilina, IČO 44 863 063, na zrušenie uznesenia č. 3. 
veriteľského výboru publikovaného vObchodnom vestníku č. 2/2014 dňa 03.01.2014, doručeného 
tunajšiemu súdu dňa 07.01.2014 takto rozhodol 
Návrh na zrušenie uznesenia č. 3 veriteľského výboru sa z a m i e t a. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
Okresný súd Trenčín dňa 14.1.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 12/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.01.2014 K001113 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s., vkonkurze, so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, o návrhu navrhovateľa 1. 
Green Company, s.r.o.,Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO 44 704 062 a navrhovateľa 2. Gaja, spol. 
s r.o. Revolučná 3290/5, 010 01Žilina, IČO 44 863 063, na zrušenie uznesení č. 1., 2. a 3. 
veriteľského výboru publikovaných v Obchodnom vestníkuč. 2/2014 dňa 03.01.2014, doručeného 
tunajšiemu súdu dňa 09.01.2014 takto rozhodol 
Návrh na pozastavenie účinkov uznesení veriteľského výboru sa z a m i e t a. 
Návrh na zrušenie uznesení veriteľského výboru sa z a m i e t a. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
Okresný súd Trenčín dňa 14.1.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 17/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.01.2014 K001666 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO-VERONIKA-
VES, a.s., v konkurze, so sídlom Dežerice 342, Dežerice, IČO 34 130 039, o návrhu navrhovateľa 
Gaja, spol. s r.o. Revolučná3290/5, 010 01 Žilina, IČO 44 863 063, na zrušenie a pozastavenie 
účinkov uznesení č. 1., 2. a 3. Veriteľského výboru publikovaných v Obchodnom vestníku č. 2/2014 
dňa 03.01.2014 s opravou zápisnice publikovanou v Obchodnom vestníku č. 9/2014 dňa 15.01.2014, 
doručeného tunajšiemu súdu dňa 21.01.2014 takto rozhodol 
Návrh na pozastavenie účinkov uznesení veriteľského výboru sa z a m i e t a. 
Návrh na zrušenie uznesení veriteľského výboru sa z a m i e t a. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
Okresný súd Trenčín dňa 21.1.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 21/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.01.2014 K002049 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Doplnenie zverejnenia položky č. 1  z aktualizovaného  súpisu majektu podstát oddelená podstata v    
súlade s § 76 ods.  3  zákona  číslo  7/2005  Z.z.  správcom  ku  dňu  09.12.2013,  ktorý  bol                
zverejnený  v  OV  č.  245/2013  dňa 19.12.2013. Zmena zapísanej súpisovej hodnoty majetku podľa 
§ 77 ods. 6 zákona číslo 7/2005 Z.z. 
Deň  zápisu zmeny: 09.12.2013. 



Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika  Daňový úrad Bánovce nad  
Bebravou, Textilná  20,  Bánovce  nad  Bebravou   / postúpené  na  veriteľa  Slovenská  konsolidačná, 
a.s.,  Cintorínska  21, Bratislava, IČO: 35 776 005 /číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu      
pohľadávok: 20S 
 
súbor pozemky 

 
K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané 
Majetok inej osoby ako úpadcu: - 
Tretia osoba: Green Company s.r.o., Panenská 24, Bratislava, IČO: 44 704 062 
Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 24.11.2010, tretia osoba si uplatňuje k 
majetku právo, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučuje (§ 78 ods. 1 ZKR) 
Sporný zápis: - 
 
 
Obchodný vestník 44/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.03.2014 K004250 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Záznam zo zasadnutia Veriteľského výboru úpadcu: 
ENZO-VERONIKA-VES, a.s., v konkurze, 342 Dežerice 957 03, IČO: 34 130 039 
Dátum konania schôdze:  24.01.2014 
Miesto konania schôdze: v sídle správcu Piaristická 44,  911 01 Trenčín 
Začiatok zasadnutia:        08:00  hod. 
Ukončenie zasadnutia:     08:35  hod. 
Sp.zn. súdneho spisu:      29K/25/2010 
Sp.zn. správcovského spisu:  29K/25/2010 S1369 
konanie vedené Okresným súdom Trenčín 
Správca konkurznej podstaty úpadcu v súlade s § 82 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a      
reštrukturalizácii o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov v  zmysle  neskorších  predpisov  (ďalej      
len  ako:  „ZKR“),  doručil  všetkým členom  veriteľského  výboru  žiadosť  o schválenie  víťaza            
verejného  ponukového  konania  uvedeného  vo Vyhodnotení verejného ponukového konania na       
speňaženie časti podniku úpadcu zo dňa 09.01.2014. Za účelom schválenia záväzných pokynov         
správca zvolal schôdzu veriteľského výboru ( v súlade § 38 ods. 1 ZKR ), a to  na deň 24.01.2014 v   
mieste sídla správcu so začiatkom o 8:00 hod., pričom s prihliadnutím na hospodárnosť konania, ako 
aj dohodnutý spôsob vzájomnej komunikácie, je možné hlasovať aj písomne resp. prostredníctvom     
schválenej e-mailovej komunikácie na zasadnutí veriteľského výboru zo dňa 30.05.2013.  
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2.Schválenie víťaza verejného ponukového konania uvedeného vo Vyhodnotení verejného                  
ponukového  konania na speňaženie časti podniku úpadcu zo dňa 09.01.2014. 
3. Záver 
Prítomní členovia veriteľského výboru :                                                                                                 
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  v zastúpení Ing.  



Michalom Pôbišom MBA, predsedom predstavenstva a JUDr. Martinom Lipovským, členom                
predstavenstva  hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR, podľa ktorého: „Za       
uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi     
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných“,  člen veriteľského výboru 
2.LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352, zastúpenie: na 
základe poverenia Ing. Michal Nebus, člen veriteľského výboru  hlasovanie per rollam v zmysle           
ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR, podľa ktorého: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj    
písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely          
uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“,  člen            
veriteľského výboru3. 
Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpená starostom Ladislavom Chudobo
m predseda veriteľského výboru 
4. Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, správca  
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti  
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril predseda Veriteľského výboru Obec Dežerice, č. 193, 957 03 
Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom Chudobom (ďalej len predseda               
veriteľského výboru), ktorý na úvod skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný nakoľko sú 
prítomní všetci jeho členovia v počte 3.V zmysle § 38 ods. 2 ZKR platí: „Veriteľský výbor je 
uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. 
Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných 
členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú 
podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov 
veriteľského výboru.“   
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR platí: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne 
zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely 
uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“   
K bodu 2   Schválenie  víťaza  verejného  ponukového  konania  uvedeného  vo  Vyhodnotení            
verejného ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu zo dňa 09.01.2014.   
Predseda  veriteľského  výboru  vyzval  prítomných  členov  veriteľského  výboru  na  hlasovanie  o     
schválení  víťaza verejného ponukového konania  uvedeného vo Vyhodnotení verejného  ponukového
konania  na speňaženie časti podniku úpadcu zo dňa 09.01.2014. 
Predseda veriteľského výboru  následne predložil návrh  na hlasovanie o schválení víťaza verejného  
ponukového konania uvedeného vo Vyhodnotení verejného ponukového konania na speňaženie časti 
podniku úpadcu zo dňa 09.01.2014 s nasledovným priebehom hlasovania: 
Za počet hlasov : 3 
1.Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v zastúpení Ing. 
Michalom Pôbišom MBA, predsedom predstavenstva a JUDr. Martinom Lipovským, členom                
predstavenstva hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR, podľa ktorého: „Za        
uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi     
veriteľského  výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia                    
veriteľského výboru považujú za prítomných“,  počet hlasov 1, e-mailom zo dňa 23.01.2014, 15:06 
z e-mailovej adresy: acermakova@slovenska-kosolidacna.sk 
2.LEONI Slovakia, spol. s r. o.,  Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín , IČO: 31 594 352, zastúpený na  
základe poverenia Ing. Michalom Nebusom – hlasovanie per rollam v zmysle ustanovenia § 38 ods. 
3 ZKR, podľa ktorého: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním          
svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa 
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“,  počet hlasov 1, e-mailom zo dňa 
15.01.2014, 09:30, z e-mailovej adresy: michal.nebus@leoni.com 
3.Obec Dežerice, č. 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00 310 336, zastúpený starostom Ladislavom            
Chudobom,  
počet hlasov 1 
Proti počet hlasov : - 
Zdržal sa počet hlasov : - 
Veriteľský  výbor  na  základe  hlasovania  prijal  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných  členov 
veriteľského  výboru, t.j. počet hlasov 3 uznesenie č. 1. 
Prijaté uznesenie č.1 : 
Veriteľský  výbor  ako  príslušný  orgán  všeobecnej  podstaty  v konkurznej  veci  úpadcu ENZO-
VERONIKA.VES, a.s. v konkurze, 957 03 Dežerice č. 342, IČO: 34 130 039,  č. k. 29K/25/2010           
schvaľuje vyhodnotenie  I.  kola  verejného  ponukového  konania  na  speňaženie  časti  podniku        
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prevádzka  skládky odpadov  VERONIKA zo dňa 09.01.2014 víťazovi I. kola verejného ponukového    
konania: Dežerická EKO, s.r.o., 957 03 Dežerice 193, IČO: 46 179 801 za kúpnu cenu 916 000 Eur.    
K bodu 3 – Záver 
Predseda Veriteľského výboru  prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru        
ukončil.  
V Trenčíne dňa  24.01.2014 
Obec Dežerice -  predseda Veriteľského výboru 
 
Obchodný vestník 45/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.03.2014 K004400 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dežerice 342, 957 03 Dežerice 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu:29K/25/2010 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29K/25/2010 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Ku  dňu  27.02.2014  bol  doplnený súpis  majetku  podstát  /všeobecná  podstata/  - Súbor peňažné 
pohľadávky o novú súpisovú zložku majetku:p.č.:8, označenie: peňažná pohľadávka, celková suma:   
531 102,70, mena: Eur, právny dôvod vzniku: pohľadávka z  plnenia  úpadcu,  ktorá  vznikla  po         
odstúpení  od   Zmluvy  o  reklamnej  spolupráci  a  prenájme  reklamnej  plochy uzavretej dňa            
20.03.2006, dlžník: ŠK Slovan Bratislava futbal a.s., Viktora Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava, IČO:       
35 834 579, zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sa,vložka č. 2947B, súpisová      
hodnota majetku: 531 102,70 Eur. Deň zápisu: 27.02.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 190/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.10.2014 K019223 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO - VERONIKA - 
VES, a. s. so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, ktorého správcom je Ing. Katarína 
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu 
obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, IČO 36 442 151 na vstup do konkurzného konania takto rozhodol 
Obchodná spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, IČO 36 442 151 sa v y z ý v a, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia 
zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť návrhu na vstup do konkurzného konania, 
ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 18.09.2014 k sp. zn. 29K/25/2010 nasledovne: 
- je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 
20.12.2013, ktorá bola uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou Stredoslovenská energetika a.s. 
so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008 a obchodnou spoločnosťou 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 
442 151, s úradne osvedčenými podpismi oboch zmluvných strán. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné. (§ 202 ods. 3 písm. l) O.s.p.) 
Okresný súd Trenčín dňa 29.9.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 206/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.10.2014 K020834 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ENZO - VERONIKA - 
VES, a. s. so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, ktorého správcom je Ing. Katarína 
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu 
obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina, IČO 36 442 151, na vstup do konkurzného konania takto  
rozhodol 
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. so sídlom Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, do konkurzného konania ako novému veriteľovi 



zistených pohľadávok pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika a. s. so sídlom Pri Rajčianke 
8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vedených v 
konečnom zozname pohľadávok pod č. 28S-1 a 28S-2. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo 
týka. a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných 
náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, 
dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 
ods. 1 O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 21.10.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 224/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.11.2014 K022772 
Spisová značka: 29K/25/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 
ENZO - VERONIKA - VES, a. s. v konkurze so sídlom 957 03 Dežerice 342, IČO 34 130 039, 
uznesením č.k. 29K/25/2010-2979 zo dňa 21.10.2014 povolil vstup obchodnej spoločnosti 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 
442 151 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa 
Stredoslovenská energetika, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a 
to v rozsahu postúpených pohľadávok vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 28S-1 
a 28S-2. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. novembra 2014. 
Okresný súd Trenčín dňa 18.11.2014 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 


