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Obchodný vestník 206/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 26.10.2011 K011992 
Spisová značka: 28K/46/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Štefana Rajčana, nar. 03.12.1960, 
bydliskom Malé Kršteňany č. 90, Partizánske, zast. JUDr. Editou Balážikovou, advokátkou so sídlom 
Jesenského 231/5, Partizánske, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka takto 
rozhodol 
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Štefanovi Rajčanovi, nar. 03.12.1960, bydliskom Malé 
Kršteňany č. 90, Partizánske.  
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: 
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto 
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze 
odporovať, 
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; 
už začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, 
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom 
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon 
zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo 
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo 
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu. 
Okresný súd Trenčín dňa 20.10.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 

Obchodný vestník 212/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.11.2011 K012330 
Spisová značka: 28K/46/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Štefana Rajčana, nar. 03.12.1960, 
bydliskom Malé Kršteňany č. 90, Partizánske, zast. JUDr. Editou Balážikovou, advokátkou so sídlom 
Jesenského 231/5, Partizánske o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka takto 
rozhodol 
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie I. 
Olbrachta 900/6, Trenčín. 
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka; zistiť, či 
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu 
podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú 
správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu 
predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie a poslednú správu predloží správca 
súdu najneskôr do 25 dní od ustanovenia do funkcie. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 237/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 12.12.2011 K013936 
Spisová značka: 28K/46/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Štefana Rajčana, nar. 03.12.1960, 
bydliskom Malé Kršteňany č. 90, Partizánske, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 
takto rozhodol 
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Štefana Rajčana, nar. 03.12.1960, bydliskom Malé 
Kršteňany č. 90, Partizánske. 
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie I. Olbrachta 
900/6, Trenčín. 
III. Správca je p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Štefana 
Rajčana, nar. 03.12.1960, bydliskom Malé Kršteňany č. 90, Partizánske, ktorí majú zvyčajné miesto 
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako                       
v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 
mája 2000 o konkurznom konaní. 



IV. Konkurz sa u z n á v a za malý. 
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 
28K/46/2011 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu 
sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
VI. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou 
spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihlášku spolu s prílohami 
podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. 
Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku 
doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. 
Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne 
účinky ako uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa 
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, 
aby jeho pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom                    
z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a 
včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa                  
v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou. Pre 
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, 
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie 
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a 
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na 
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje 
neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na 
prihlášku sa v konkurze neprihliada. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená 
zabezpečovacím právom (ďalej len „zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho 
zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok 
ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola 
zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej 
pohľadávky, inak zanikne. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, 
poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je 
zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje 
neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok 
zanikne. V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný 
na splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej 
pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej 
pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce 
pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, 
ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako 
podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to 
ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj 
podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj 
neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero 
prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej 
len „súhrnný prehľad“). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí                       
k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa 
v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný 
prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad 
neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada. 
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí 
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia 
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka 
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka 
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.                       
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená 
pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak 
pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške 
uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky 



tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ 
podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých 
prihláškach (ďalej len „súhrnný prehľad“). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný 
prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným 
skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, 
súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný 
prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze 
neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu 
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného              
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je 
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani 
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou 
starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa 
prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie 
pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa 
osobitného predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, 
inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje 
uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa 
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu 
nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na 
prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej 
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť 
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky;              
k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie 
písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti 
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa 
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať 
veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku 
možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je 
správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do 
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených                  
v prihláške. 
Poučenie: 
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom. (§ 22 
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odvolanie sa podáva do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. Náležitosti odvolania: ktorému súdu je 
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované, proti ktorému 
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup 
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Účastník konkurzného konania má právo 
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo               
k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku 
zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky 
súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu 
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti             
o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto 
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). 
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených v zák. č. 7/2005 
Z.z. domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. O možnosti oddlženia súd dlžníka primerane poučí. 
Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia sa svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok 
dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený 
podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas 
konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných 
náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť 
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. 
Okresný súd Trenčín dňa 5.12.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 

 

 



Obchodný vestník 242/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2011 K014236 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Štefan Rajčan, nar. 03.12.1960, Malé Kršteňany 
90, 958 03 Partizánske 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. 11. 2011 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 3/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.01.2012 K000134 
Spisová značka: 28K/46/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Štefana Rajčana, nar. 
03.12.1960, bydliskom Malé Kršteňany č. 90, Partizánske, o odmene a výdavkoch predbežného 
správcu takto rozhodol 
I. Predbežnému správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín sa p r i 
z n á v a paušálna odmena vo výške 199,16 eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie 
majetku dlžníka vo výške 99,98 eura. 
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila 
predbežnému správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín priznanú 
odmenu vo výške 199,16 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 99,98 eura, a to z 
preddavku zloženého navrhovateľom – dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 
74/11. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto 
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, 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 28.12.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 

Obchodný vestník 9/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.01.2012 K000457 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 
poradové číslo : 1. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Orná pôda 
výmera v m2 : 1872 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 979/1 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :1/9 
súpisová hodnota majetku : 20,80 EUR 
deň zápisu : 11.01.2012 
poradové číslo : 2. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Orná pôda 
výmera v m2 : 996 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 785/1 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :1/9 
súpisová hodnota majetku : 11 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 3. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Orná pôda 
výmera v m2 : 2025 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 657/1 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :1/9 
súpisová hodnota majetku : 22,50 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 4. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Trvalé trávne porasty 
výmera v m2 : 1396 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 719/1 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :1/9 
súpisová hodnota majetku : 15,50 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 5. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Orná pôda 
výmera v m2 : 1659 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 414/11 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :1/9 
súpisová hodnota majetku : 18,60EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 6. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Orná pôda 
výmera v m2 : 355 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 349/7 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ : 1/9 
súpisová hodnota majetku : 4 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 7. 
označenie : pozemok 



druh pozemku : Trvalé trávne porasty 
výmera v m2 : 2256 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 596/1 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ : 1/9 
súpisová hodnota majetku : 25 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 8. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Trávnaté porasty 
výmera v m2 : 1281 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 220/1 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :1/9 
súpisová hodnota majetku : 14,20 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 9. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Trvalé trávne porasty 
výmera v m2 : 1706 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 539/11 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :1/9 
súpisová hodnota majetku : 19 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 10. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Orná pôda 
výmera v m2 : 1031 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 349/1 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :1/9 
súpisová hodnota majetku : 11,50 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 11. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Orná pôda 
výmera v m2 : 7534 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Horné Opatovce 
číslo LV : 2142 
parcelné číslo : 471/1 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :1/9 
súpisová hodnota majetku : 83,70 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 12. 
označenie : pozemok 
druh pozemku : Trvalé trávne porasty 
výmera v m2 : 84 
štát : Slovenská republika 
názov katastrálneho územia : Žiar nad Hronom 
číslo LV : 2279 



parcelné číslo : 539/3 
spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :1/9 
súpisová hodnota majetku : 1 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 13. 
označenie : peňažná pohľadávka 
celková suma : 4284,61 
mena : EUR 
právny dôvod vzniku : právoplatný a vykonateľný rozsudok Okresného súdu Partizánske sp. zn. 
3Cb47/02-49 zo dňa 25.08.2003 na sumu 1121,95€, úroky 2335€ a náklady z uplatnenia 827,66€, 
pohľadávka je vymáhaná v exekučnom konaní Ex 6/04 exekútorským úradom JUDr. Matejova 
Partizánske 
dlžník : KRAJAN v.o.s. 
súpisová hodnota majetku : 4284,61 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
poradové číslo : 14. 
označenie : peňažná hotovosť 
zostatková suma : 1800 
mena : EUR 
číslo účtu : 5022514515/0900 
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. 
súpisová hodnota majetku : 1800 EUR 
deň zápisu : 11.1.2012 
 

Obchodný vestník 16/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.01.2012 K000935 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan Rajčan, nar. 03.12.1960, 
bydliskom Malé Kršteňany č. 90, 958 03 Partizánske, zvoláva v súlade s ust. § 34 ZKR prvú schôdzu 
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 29.02.2012 o10:00 hod. v sídle správcu Piaristická 44, 911 01 
Trenčín. Program schôdze: 
1. Otvorenie, 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 
3. Voľba veriteľského výboru, 
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR), 
5. Záver. 
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného 
registra. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc respektíve písomné poverenie veriteľa na 
zastupovanie v tomto konaní s úradne osvedčeným podpisom a dokladom totožnosti. 
V Trenčíne dňa 19.01. 2012 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 

Obchodný vestník 22/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.02.2012 K001397 
Spisová značka: 28K/46/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefana Rajčana, nar. 
03.12.1960, bydliskom Malé Kršteňany č. 90, Partizánske, ktorého správcom je Ing. Katarína 
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín, o návrhu správcu na vyplatenie 
nespotrebovanej časti preddavku, takto rozhodol 
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi 
Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, Trenčín, nespotrebovanú časť preddavku 



vo výške 364,74 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého 
úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. 18a 74/11. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 25.1.2012 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 

 

Obchodný vestník 38/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.02.2012 K002422 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku : peňažná hotovosť vo výške 364,74 
EUR predstavujúca nespotrebovanú časť preddavku. 
 

Obchodný vestník 55/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.03.2012 K003653 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 036 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 
Dátum konania : 13.03.2012 
Miesto konania : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Začiatok zasadnutia: 10,00 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 10,30 hod. 
Prítomní: 
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, zastúpená Ing. Jana Šírová na základe poverenia 
2. Ing. Katarína Roderová, správca 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
3. Odsúhlasenie spôsobu hlasovania Zástupcu veriteľov 
3. Záver 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie Zástupcu veriteľov otvoril veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 
Bratislava 1, 
IČO: 35 776 005. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné v súlade s ust. § 107 ods. 2 ZKR. 
K bodu 2 – Odsúhlasenie spôsobu hlasovania 
K tomuto bodu správca predložil návrh, aby Zástupca veriteľov za uznesenia Zástupcu veriteľov 
hlasoval písomne e-mailom na adresu roderova@onlinespravca.sk   s tým že správca je povinný 
predkladať všetky žiadosti Zástupcovi veriteľov tiež písomne e-mailom na adresu jsirova@slovenska-
konsolidacna.sk.  . 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: Za : 1, Proti : 0, Zdržal sa : 0 
Uznesenie č. 1 
Zástupca veriteľov schvaľuje spôsob hlasovania v zmysle predloženého návrhu. 
K bodu 3 – Záver 
Zástupca veriteľov prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 
Zástupca veriteľov : Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, zastúpená Ing. Jana Šírová 
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Obchodný vestník 95/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.05.2012 K006342 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 036 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku č. 16 : peňažnú hotovosť vo výške 
423,55 EUR predstavujúcu prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu od spoločnosti 
Aeolus Real - Trans s.r.o. za mesiace 02,03 a 04/2012. 
 
 
Obchodný vestník 121/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.06.2012 K008082 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku č.17: peňažnú hotovosť vo výške 127,18 
EUR predstavujúcu prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu od spoločnosti Aeolus 
Real-Trans s.r.o. za mesiac 05/2012. Dátum zápisu 20.06.2012. 
 

Obchodný vestník 138/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.07.2012 K009187 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku č. 18: peňažná hotovosť vo výške 
161,09 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu od spoločnosti 
Aeolus Real-Trans s.r.o. za mesiac 06/2012. Dátum zápisu 16.07.2012. 
 

Obchodný vestník 173/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.09.2012 K011499 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č.19: peňažná 
hotovosť vo výške 111,69 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcej konkurzu 
od spoločnosti Aeolus - Trans s.r.o. za mesiac 07/2012. Dátum zápisu 30.08.2012. 
 

Obchodný vestník 191/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.10.2012 K012747 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 



Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o súpisovú zložku majetku č.20: peňažná 
hotovosť vo výške 128,45 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcej konkurzu 
od spoločnosti Aeolus-Trans s.r.o. za mesiac 08/2012. Dátum zápisu 28.09.2012. 
 

Obchodný vestník 203/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.10.2012 K013597 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 21 : peňažná 
hotovosť vo výške 149,50 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 09/2012. Dátum zápisu 16.10.2012. 
 

Obchodný vestník 217/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.11.2012 K014659 
Spisová značka: 28K/46/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Rajčan, nar. 
03.12.1960, bydliskom Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske, ktorého správcom je Ing. Katarína 
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu 
správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov 
takto rozhodol 
Správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka 
správcu S1369 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 5.11.2012 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 

Obchodný vestník 248/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.12.2012 K017080 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 22 – 
spoluvlastnícky podiel 1/9 dlžníka Štefan Rajčan, Malé Kršteňany 90, Partizánske na pozemku 
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Horné Opatovce, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad 
Hronom, zapísané na LV č. 2837 vedenom Správou katastra Žiar nad Hronom, a to: Parcely registra: 
"E" , Parcelné číslo:  349/5,  Výmera: v 157 m² , Druh pozemku: Orná pôda,  Súpisová hodnota 
majetku: 1,80 €. Deň zápisu 19.12.2012 
 

Obchodný vestník 249/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.12.2012 K017161 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 



Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpis majetku podstát / všeobecná podstata / , o súpisovú zložku majetku č. 23 : peňažná 
hotovosť vo výške 106,04 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 10/2012 a 11/2012. Dátum zápisu 20.12.2012. 
 

Obchodný vestník 25/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.02.2013 K001883 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 24 : peňažná 
hotovosť vo výške 126,35 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 12/2012. Dátum zápisu 31.01.2013 
 

Obchodný vestník 40/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 26.02.2013 K003058 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 25 : peňažná 
hotovosť vo výške 183,30 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 01/2013. Deň zápisu 21.02.2013 
 
 
Obchodný vestník 47/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.03.2013 K003766 
Spisová značka: 28K/46/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Rajčan, nar. 
03.12.1960, bydliskom Malé Kršteňany č. 90, 958 03 Partizánske, uznaný za malý, 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 
I. P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. 
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.                
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok 
vo výške 348,53 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3/S-1 a 3/S-2. 
Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne 
pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania. 
II. P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávky 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 postúpenej 
pohľadávky vo výške 255,41 eura, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 4/V-1. 
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 1.3.2013 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 

Obchodný vestník 65/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.04.2013 K005740 
Spisová značka: 28K/46/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Rajčan, nar. 
03.12.1960, bydliskom Malé Kršteňany č. 90, 958 03 Partizánske, uznesením č.k. 28K/46/2011-368 
zo dňa 01.03.2013 potvrdil prevod pohľadávok na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so 
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa 
so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpených 
pohľadávok vo výške 348,53 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3/S-1 a 
3/S-2 ako aj z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 
850 05 Bratislava, IČO 35 937 874, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 255,41 eura, 
ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 4/V-1. Zverejnením oznamu o nadobudnutí 
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodným veriteľom postavenie 
účastníkov tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2013 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 

Obchodný vestník 67/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.04.2013 K005882 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 26 : peňažná 
hotovosť vo výške 65,60 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 02/2013. Deň zápisu 03.04.2013. 
 

Obchodný vestník 83/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.04.2013 K007630 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 27 : peňažná 
hotovosť vo výške 81,03 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 03/2013. Deň zápisu 25.04.2013. 
 

Obchodný vestník 103/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.05.2013 K009595 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 



Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 28: peňažná 
hotovosť vo výške 140,33 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 04/2013 a o súpisovú zložku majetku č. 29: 
peňažná hotovosť vo výške 23,46 EUR  predstavujúca výšku daňového preplatku – daň z príjmov 
fyzickej osoby za rok 2012. Deň zápisu 27.05.2013. 
 

Obchodný vestník 121/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.06.2013 K011309 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 30: peňažná 
hotovosť vo výške 93,19 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 05/2013. Deň zápisu 20.06.2013. 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 

Obchodný vestník 144/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 29.07.2013 K013429 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 31 : peňažná 
hotovosť vo výške 355,77 Eur predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu 
za mesiac 06/2013. Deň zápisu 23.7.2013. 
 

Obchodný vestník 163/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.08.2013 K014919 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1964 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 32: peňažná 
hotovosť vo výške 92,20 Eur predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu za 
mesiac 07/2013. Deň zápisu 20.8.2013. 
 

Obchodný vestník 189/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.10.2013 K017252 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 



Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 32 peňažná 
hotovosť vo výške 92,20 Eur predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu za 
mesiac 08/2013. Deň zápisu 25.09.2013. 
 

Obchodný vestník 193/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.10.2013 K017672 
Spisová značka: 28K/46/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Rajčan, nar. 
03.12.1960, bydliskom Malé Kršteňany č. 90, 958 03 Partizánske, uznaný za malý, 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 
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad 
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so 
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo 
výške 3 403,09 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2/D-1 až 2/D-3. 
Poučenie: 
P o u č e n i e : 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 1.10.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 

Obchodný vestník 205/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.10.2013 K018792 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 34: peňažná 
hotovosť vo výške 76,45 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 09/2013. Deň zápisu 18.10.2013. 
 

Obchodný vestník 211/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.10.2013 K019484 
Spisová značka: 28K/46/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Rajčan, nar. 
03.12.1960, bydliskom Malé Kršteňany č. 90, 958 03 Partizánske, uznesením č.k. 28K/46/2011-396 
zo dňa 01.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový 
úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, 
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených 
pohľadávok vo výške 3 403,09 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 2/D-1 až 2/D-3. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 25.10.2013 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 

Obchodný vestník 227/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.11.2013 K021123 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 



Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Ku dňu 20.11.2013 bol doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku 
majetku č. 35: peňažná hotovosť vo výške 97,63 Eur predstavujúcu prípustnú časť zo mzdy úpadcu 
podliehajúcu konkurzu za mesiac 10/2013. Deň zápisu 20.11.2013. 
 

Obchodný vestník 249/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.12.2013 K023461 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 36: peňažná 
hotovosť vo výške 94,83 EUR predstavujúcu prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 11/2013. Deň zápisu 19.12.2013. 
 

Obchodný vestník 25/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.02.2014 K002429 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 37: peňažná 
hotovosť vo výške 84,48 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 12/2013. Deň zápisu 03.02.2014. 
 

Obchodný vestník 45/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.03.2014 K004356 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Spisová značka správcovského spisu: 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 38: peňažná 
hotovosť vo výške 86,47 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 01/2014. Deň zápisu 03.03.2014 
 
 
Obchodný vestník 66/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.04.2014 K006457 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 



Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Spisová značka správcovského spisu: 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 39: peňažná 
hotovosť vo výške 86,47 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 01/2014. Deň zápisu 01.04.2014 
 
 
Obchodný vestník 86/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.05.2014 K008572 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 40: peňažná 
hotovosť vo výške 64,96 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 03/2014. Deň zápisu 02.05.2014. 
 
 
 
 
Obchodný vestník 93/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.05.2014 K009326 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
 
Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej  konkurznej podstaty – 
peňažná pohľadávky 
 
V konkurzom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu: Štefan Rajčan, Malé Kršteňany 90, 958 03 
Partizánske, Slovenská republika, dátum narodenia: 03.12.1960, ktoré je vedené Okresným súdom 
Trenčín pod č.k. 28K/46/2011, zaslal dňa 28.04.2014 správca konkurznej podstaty Ing. Katarína 
Roderová, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 33 174 873, zapísaná v Zozname 
správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1369 (ďalej 
len ako: „správca“) v súlade s § 82 ods. 2 písm. a) zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len 
ako: „ZKR“) s prihliadnutím na § 107 ods. 2 ZKR príslušnému orgánu – zástupcovi veriteľov: 
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 (ďalej len 
ako „zástupca veriteľov“) žiadosť o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku zapísaného 
do súpisu majetku podstát v súlade s § 84 ods. 1 ZKR. 
 
Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov udelila dňa 02.05.2014 správcovi nasledovný 
záväzný pokyn: 
 
„Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ako zástupca veriteľov v 
konkurzom konaní úpadcu Štefan Rajčan, Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske, nar. 03.12.1960, 
ktoré je vedené Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 28K/46/2011, udeľuje záväzný pokyn na 
speňažovanie majetku všeobecnej KP úpadcu – peňažná pohľadávka zapísaná do súpisu majetku 
podstát, zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 09/2012 zo dňa 13.1.2012: 



 
 
 
 

P. 

č. 
Označenie  

Celková 

suma 
Mena Právny dôvod vzniku Dlžník 

 Súpisová 

hodnota 

majetku  

Deň 

zápisu 

13. 
peňažná 

pohľadávka 
4284,61 EUR 

právoplatný a vykonateľný rozsudok 

OS Partizánske sp. zn. 3Cb47/02-49 

zo dňa 25.08.2003 na sumu 

11121,95€, úroky 2335€ a náklady z 

uplatnenia 827,66€, pohľadávka je 

vymáhaná v exekučnom konaní 

Ex6/04 exekútorským úradom JUDr. 

Matejova, Partizánske 

KRAJAN 

v.o.s. 
   4 284,61 €  11.1.2012 

formou vyhlásenia verejného ponukového konania v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1) písm. d) 
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení za nasledovných podmienok: 

- v I. kole za 100% súpisovej hodnoty majetku a súčasne pri splnení podmienok ponukového 
konania a po následnom schválení príslušným orgánom.  

- v II. kole za najvyššiu ponuku pri splnení podmienok ponukového konania a po následnom 
schválení príslušným orgánom.  

- majetok, ktorý nebude možné speňažiť uvedeným spôsobom, môže správca po schválení 
príslušným orgánom vylúčiť z konkurznej podstaty § 81 ZKR. 

- znenie oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania do Obchodného vestníka 
a znenie súťažných podmienok verejného ponukového konania v zmysle návrhu správcu 
doručeného e-mailom dňa 28.04.2014“ 
 

 
 
 
Obchodný vestník 93/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.05.2014 K009326 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
 
Udelenie záväzného pokynu na vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej  konkurznej 
podstaty  
V konkurzom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu: Štefan Rajčan, Malé Kršteňany 90, 958 03 
Partizánske, Slovenská republika, dátum narodenia: 03.12.1960, ktoré je vedené Okresným súdom 
Trenčín pod č.k. 28K/46/2011, zaslal dňa 28.04.2014 správca konkurznej podstaty Ing. Katarína 
Roderová, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 33 174 873, zapísaná v Zozname 
správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1369 (ďalej 
len ako: „správca“) v súlade s § 82 ods. 2 písm. a) zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len 
ako: „ZKR“) s prihliadnutím na § 107 ods. 2 ZKR príslušnému orgánu – zástupcovi veriteľov: 
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 (ďalej len 
ako „zástupca veriteľov“) žiadosť  o uloženie záväzného pokynu na vylúčenie majetku zo súpisu 
majetku všeobecnej  konkurznej podstaty úpadcu v zmysle § 81 ZKR.  
 
Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov udelila dňa 02.05.2014 správcovi nasledovný 
záväzný pokyn: 
 



„Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ako zástupca veriteľov                 
v konkurzom konaní úpadcu Štefan Rajčan, Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske, nar. 03.12.1960, 
ktoré je vedené Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 28K/46/2011, udeľuje záväzný pokyn – 
súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej KP v súlade s ust. § 81 zákona                    
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, a to nehnuteľný majetok 
(spoluvlastnícke podiely na pozemkoch), zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty 
zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 09/2012 dňa 13.1.2012 (súpisová zložka majetku poradové 
číslo 1 až 12) a v Obchodnom vestníku číslo 248/2012 dňa 27.12.2012 (súpisová zložka majetku 
poradové číslo 22): 
 
 
 

por. 

číslo 
označenie  

druh 

pozemku 

výmera 

v m2 
štát 

názov 

katastrálneho 

územia 

číslo 

LV 

parcelné 

číslo 

spoluvlastníck

y podiel 

úpadcu / 

zlomok / 

 súpisová 

hodnota 

majetku  

deň zápisu 

1. pozemok 
orná 

pôda 
1872 SR 

Horné 

Opatovce 
2142 979/1 

1/9 
  20,80 €  

11.1.2012 

2. pozemok 
orná 

pôda 996 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 785/1 

1/9   11,00 €  11.1.2012 

3. pozemok 
orná 

pôda 2025 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 657/1 

1/9   22,50 €  11.1.2012 

4. pozemok 
trvalé 

trávne 

porasty 

1396 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 719/1 

1/9   15,50 €  11.1.2012 

5. pozemok 
orná 

pôda 1659 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 414/11 

1/9   18,60 €  11.1.2012 

6. pozemok 
orná 

pôda 355 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 349/7 

1/9     4,00 €  11.1.2012 

7. pozemok 
trvalé 

trávne 

porasty 

2256 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 596/1 

1/9   25,00 €  11.1.2012 

8. pozemok 
trávnaté 

porasty 1281 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 220/1 

1/9   14,20 €  11.1.2012 

9. pozemok 
trvalé 

trávne 

porasty 

1706 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 539/11 

1/9   19,00 €  11.1.2012 

10. pozemok 
orná 

pôda 1031 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 349/1 

1/9   11,50 €  11.1.2012 

11. 
pozemok 

orná 

pôda 7534 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 471/1 

1/9   83,70 €  11.1.2012 

12. 
pozemok 

trvalé 

trávne 

porasty 

84 
SR 

Žiar nad 

Hronom 
2279 539/3 

1/9     1,00 €  11.1.2012 

22. 
pozemok 

orná 

pôda 157 
SR 

Horné 

Opatovce 
2837 349/5 

1/9     1,80 €  11.12.2012 

 

z dôvodu, že všetky doteraz vykonané kroky správcu nepriniesli žiadny reálny výstup vedúci 
k speňaženiu hore uvedenému majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty a ďalšie 
vymáhanie majetku je zjavne neúčelné, pričom náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne 
prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.“ 
 
 
 



Obchodný vestník 99/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.05.2014 K009998 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Iné zverejnenie 
 
Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania 
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 
174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka 
správcu: S 1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: Štefan Rajčan, 
Malé Kršteňany 90, Partizánske, Slovenská republika, Slovenská republika, dátum narodenia: 
03.12.1960, štátne občianstvo: Slovenská republika, sp. zn. konania: 28K/46/2011, v súlade so 
záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj 
majetku zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) – súpisná položka poradové 
číslo 13.  
 
S obsahom súťažných podmienok je možné sa oboznámiť v kancelárii správcu. Zároveň správca 
uvádza, že predmet predaja je tvorený výlučne majetkom zapísaným do súpisu majetku podstát                   
( všeobecná podstata ) tak, ako je uvedené v Obchodnom vestníku číslo OV 09/2012 zo dňa 
13.1.2012 ( peňažná pohľadávka súpisová zložka majetku číslo 13 v hodnote 4 284,61 EUR ).  
 

P. č. Označenie  
Celková 

suma 
Mena Právny dôvod vzniku Dlžník 

 Súpisová 
hodnota 
majetku  

Deň 
zápisu 

13. 
peňažná 

pohľadávka 
4284,61 EUR 

právoplatný a vykonateľný 
rozsudok OS Partizánske sp. zn. 
3Cb47/02-49 zo dňa 25.08.2003 na 
sumu 11121,95€, úroky 2.335,- € a 
náklady z uplatnenia 827,66 €, 
pohľadávka je vymáhaná v 
exekučnom konaní Ex6/04 
exekútorským úradom JUDr. 
Matejova, Partizánske 

KRAJAN 
v.o.s. 

   4 284,61 €  11.1.2012 

 
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú 
až dňom nasledujúcim po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania v 
Obchodnom vestníku reálne zverejnený. Prvý deň 15 dňovej lehoty začína plynúť po dni, kedy nastali 
účinky zverejnenia oznamu  o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V 
prípade, že posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný 
deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. 
 
Súťažné ponuky je možné predkladať do 12:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie 
súťažných ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Štefan Rajčan, 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín.  
 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.  
 
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou 
ponukou obsahuje údaje:  
- označenie vyhlasovateľa;  
- adresu sídla vyhlasovateľa; 
- označenie: „verejné ponukové konanie Štefan Rajčan, v konkurze - neotvárať“, 
 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:  



- označenie predmetu kúpy; 
- výšku navrhovanej kúpnej ceny; 
- identifikačné údaje záujemcu : 
 právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,  
 fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom  
            preukazujúcim podnikateľský činnosť,  
 fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP); 
- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v 
            prospech účtu úpadcu    
- uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená zábezpeka 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého 
            predložil súťažnú ponuku; 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávky do 7 dní odo  
            dňa doručenia výzvy na  uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky   
- prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne 
            úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia.  
- ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
- súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového 
            konania v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení  
            neskorších predpisov 
 
Jediným hodnotiacim kritériom je výška navrhovanej kúpnej ceny.  
Predmet predaja sa odpredáva minimálne za jeho súpisovú hodnotu pri splnení podmienok verejného 
ponukového konania.  
 
Záujemcovia sú povinní predkladať zábezpeku vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu: 
- IBAN: SK3811110000001150598006 
- BIC: UNCRSKBX  
Neúspešným záujemcom správca vráti vložené zábezpeky v prospech účtu úpadcu najneskôr do 7 dní 
odo dňa vyhodnotenia ponúk. 
 
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie 
ponúk.  Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný 
záznam. 
 
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým 
záujemcom, ktorých súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa 
vyhodnotenia súťažných ponúk. 
 
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť správcom vybratého víťaza verejného ponukového konania.  
 
V prípade, ak úspešný záujemca neuzatvorí v určenej lehote zmluvu o postúpení pohľadávky, alebo 
kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10 % ponúknutej 
kúpnej ceny vloženej na účet úpadcu ako zábezpeka. Zmluvná pokuta bude príjmom všeobecnej 
podstaty 
 
 
Obchodný vestník 104/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.06.2014 K010420 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu 
 
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 
174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka 



správcu: S 1369, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Štefan Rajčan, Malé Kršteňany 90, 
Partizánske, Slovenská republika, dátum narodenia: 03.12.1960, štátne občianstvo: Slovenská 
republika, sp. zn. konania: 28K/46/2011 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vylučuje 
súpisové zložky majetku zo súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / zverejnené v Obchodnom 
vestníku číslo 09/2012 dňa 13.1.2012 ( súpisová zložka majetku poradové číslo 1 až 12 ) a v 
Obchodnom vestníku číslo 248/2012 dňa 27.12.2012 ( súpisová zložka majetku poradové číslo 22 ).  
 
Jedná sa o nasledovné súpisové zložky majetku: 
 

           

por. 

číslo 
označenie  

druh 

pozemku 

výmera 

v m2 
štát 

názov 

katastrálneho 

územia 

číslo 

LV 

parcelné 

číslo 

spoluvlastníc

ky podiel 

úpadcu / 

zlomok / 

 súpisová 

hodnota 

majetku  

deň zápisu 

1. pozemok 
orná 

pôda 
1872 SR 

Horné 

Opatovce 
2142 979/1 

1/9 
  20,80 €  

11.1.2012 

2. pozemok 
orná 

pôda 996 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 785/1 

1/9   11,00 €  11.1.2012 

3. pozemok 
orná 

pôda 2025 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 657/1 

1/9   22,50 €  11.1.2012 

4. pozemok 

trvalé 

trávne 

porasty 1396 

SR 
Horné 

Opatovce 
2142 719/1 

1/9   15,50 €  11.1.2012 

5. pozemok 
orná 

pôda 1659 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 414/11 

1/9   18,60 €  11.1.2012 

6. pozemok 
orná 

pôda 355 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 349/7 

1/9     4,00 €  11.1.2012 

7. pozemok 

trvalé 

trávne 

porasty 2256 

SR 
Horné 

Opatovce 
2142 596/1 

1/9   25,00 €  11.1.2012 

8. pozemok 
trávnaté 

porasty 1281 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 220/1 

1/9   14,20 €  11.1.2012 

9. pozemok 

trvalé 

trávne 

porasty 1706 

SR 
Horné 

Opatovce 
2142 539/11 

1/9   19,00 €  11.1.2012 

10. pozemok 
orná 

pôda 1031 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 349/1 

1/9   11,50 €  11.1.2012 

11. 
pozemok 

orná 

pôda 7534 
SR 

Horné 

Opatovce 
2142 471/1 

1/9   83,70 €  11.1.2012 

12. 

pozemok 

trvalé 

trávne 

porasty 84 

SR 
Žiar nad 

Hronom 
2279 539/3 

1/9     1,00 €  11.1.2012 

22. 
pozemok 

orná 

pôda 157 
SR 

Horné 

Opatovce 
2837 349/5 

1/9     1,80 €  11.12.2012 

 
 
Poučenie:  
Správca poučuje veriteľov, že v súlade s § 81 ZKR hore uvedený vylúčený majetok v prípade 
požiadania prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada 
viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. 
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. 
Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu v OV neprejavil záujem 
žiaden z veriteľov, prestáva podliehať  konkurzu. 
V Trenčíne, dňa 29.05.2014 
 
 
 



Obchodný vestník 106/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.06.2014 K010588 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 41: peňažná 
hotovosť vo výške 75,02 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 04/2014. Deň zápisu 01.06.2014. 
 
 
 
Obchodný vestník 115/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.06.2014 K011515 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Iné zverejnenie 
 
Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania 
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 
174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka 
správcu: S 1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: Štefan Rajčan, 
Malé Kršteňany 90, Partizánske, Slovenská republika, Slovenská republika, dátum narodenia: 
03.12.1960, štátne občianstvo: Slovenská republika, sp. zn. konania: 28K/46/2011, v súlade so 
záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj 
majetku zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) – súpisná položka poradové 
číslo 13.  
 
S obsahom súťažných podmienok je možné sa oboznámiť v kancelárii správcu. Zároveň správca 
uvádza, že predmet predaja je tvorený výlučne majetkom zapísaným do súpisu majetku podstát                 
( všeobecná podstata ) tak, ako je uvedené v Obchodnom vestníku číslo OV 09/2012 zo dňa 
13.1.2012 ( peňažná pohľadávka súpisová zložka majetku číslo 13 v hodnote 4 284,61 EUR ). 
 

P. č. Označenie  
Celková 

suma 
Mena Právny dôvod vzniku Dlžník 

 Súpisová 
hodnota 
majetku  

Deň 
zápisu 

13. 
peňažná 

pohľadávka 
4284,61 EUR 

právoplatný a vykonateľný 
rozsudok OS Partizánske sp. zn. 
3Cb47/02-49 zo dňa 25.08.2003 na 
sumu 11121,95€, úroky 2.335,- € a 
náklady z uplatnenia 827,66 €, 
pohľadávka je vymáhaná v 
exekučnom konaní Ex6/04 
exekútorským úradom JUDr. 
Matejova, Partizánske 

KRAJAN 
v.o.s. 

   4 284,61 €  11.1.2012 

 
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú 
až dňom nasledujúcim po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania v 
Obchodnom vestníku reálne zverejnený. Prvý deň 15 dňovej lehoty začína plynúť po dni, kedy nastali 
účinky zverejnenia oznamu  o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.                  
V prípade, že posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný 
deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. 
 



Súťažné ponuky je možné predkladať do 12:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie 
súťažných ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Štefan Rajčan, 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín.  
 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.  
 
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou 
ponukou obsahuje údaje:  
- označenie vyhlasovateľa;  
- adresu sídla vyhlasovateľa; 
- označenie: „verejné ponukové konanie Štefan Rajčan, v konkurze - neotvárať“, 
 
Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:  
- označenie predmetu kúpy; 
- výšku navrhovanej kúpnej ceny; 
- identifikačné údaje záujemcu : 
            právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,  
 fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom  
            preukazujúcim podnikateľský činnosť,  
 fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP; 
- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v 
            prospech účtu úpadcu    
- uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená zábezpeka 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého 
            predložil súťažnú ponuku; 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávky do 7 dní odo  
            dňa doručenia výzvy na  uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky   
- prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne  
            úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia.  
- ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami 
- súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového  
            konania v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení  
            neskorších predpisov 
 
Jediným hodnotiacim kritériom je výška navrhovanej kúpnej ceny. Predmet predaja sa odpredáva za 
najvyššiu ponuku pri splnení podmienok verejného ponukového konania.  
 
Záujemcovia sú povinní predkladať zábezpeku vo výške 10 %  z ponúkanej kúpnej ceny v prospech 
účtu úpadcu: 
- IBAN: SK3811110000001150598006 
- BIC: UNCRSKBX  
Neúspešným záujemcom správca vráti vložené zábezpeky v prospech účtu úpadcu najneskôr do 7 dní 
odo dňa vyhodnotenia ponúk. 
 
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie 
ponúk.  Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný 
záznam. 
 
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým 
záujemcom, ktorých súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa 
vyhodnotenia súťažných ponúk. 
 
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť správcom vybratého víťaza verejného ponukového konania.  
 
V prípade, ak úspešný záujemca neuzatvorí v určenej lehote zmluvu o postúpení pohľadávky, alebo 
kúpnu cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu, ako zmluvná pokuta prepadne 10 % ponúknutej 
kúpnej ceny vloženej na účet úpadcu ako zábezpeka. Zmluvná pokuta bude príjmom všeobecnej 
podstaty  



Obchodný vestník 128/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.07.2014 K012865 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 42: peňažná 
hotovosť vo výške 80,63 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 05/2014. Deň zápisu 02.07.2014. 
 
 
 
Obchodný vestník 151/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.08.2014 K015171 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 43: peňažná 
hotovosť vo výške 83,67 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 06/2014. Deň zápisu 04.08.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 171/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.09.2014 K017210 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 44: peňažná 
hotovosť vo výške 80,90 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 07/2014. Deň zápisu 03.09.2014. 
 
 
Obchodný vestník 192/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.10.2014 K019358 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 45: peňažná 
hotovosť vo výške 81.33 Eur predstavujúca prípustnú časť mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu od 
spoločnosti Aeolus Real - Trans s.r.o. Deň zápisu 02.10.2014 
 
 
 
 



Obchodný vestník 214/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.11.2014 K021624 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 46: peňažná 
hotovosť vo výške 75,83 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 09/2014. Deň zápisu 04.11.2014 
 
 
 
Obchodný vestník 234/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.12.2014 K023816 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 47: peňažná 
hotovosť vo výške 99,42 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 10/2014. Deň zápisu 03.12.2014 
 
 
 
Obchodný vestník 11/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.01.2015 K001051 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Rajčan 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 90, 958 03 Partizánske 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1960 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/46/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/46/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 48: peňažná 
hotovosť vo výške 40,48 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu 
od spoločnosti Aeolus Real – Trans s.r.o. za mesiace 11/2014. Deň zápisu 14.01.2014 


