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Obchodný vestník 161/2010 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.08.2010  K008094 
sp. zn.: 29R/4/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., 
so sídlom: Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 583 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie  
dlžníka takto  rozhodol 
Z a č í n a sa reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., so 
sídlom  Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 583. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z. z.).  
Okresný súd Trenčín dňa 16. 8. 2010 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
 
 
Obchodný vestník 173/2010 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.09.2010  K008680 
sp. zn.: 29R/4/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., 
so sídlom: Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 583 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie 
dlžníka takto  rozhodol 
P o v o ľ u j e sa reštrukturalizácia dlžníka: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., so sídlom: 
Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 583. 
Do funkcie správcu sa  u s t a n o v u j e Ing. Katarína Roderová, so sídlom kancelárie: I. Olbrachta 
900/6, 911 01 Trenčín. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov 
dlžníka: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. so sídlom Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 
36 350 583, 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. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 
30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom 
rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 29R/4/2010 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho 
kancelárie. Za deň povolenia reštrukturalizácia sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o 
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. 
U r č u j e sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu: 
– založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, 
– nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej  
   osobe,  
– prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným    
   bremenom, 
– uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných  
   prostriedkov,  
– zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo  
   poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou, 
– urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,  
– urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,  
– vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 ZKR, 
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie  
   počas viac ako 6 mesiacov, 
– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho  
    obratu za predchádzajúci kalendárny rok, 
– akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému  
   subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 20 000 €, ak nejde o plnenia    
   vyplývajúce z právnych úkonov  dlžníka schválených správcom, 
– akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných  
   alebo  mimozmluvných sankcií, 
– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom, 
– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej  
   pohľadávky,  
– uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v  



   zmysle ust. § 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku vykonaného na súde v konaní  
   o určenie popretej pohľadávky. 
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. 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 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len 
správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do 
reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. 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 sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie                
v Obchodnom vestníku. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške 
sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku 
pohľadávky 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 reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka z nej 
uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. 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, zabezpečená pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za 
nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie právo, ktorým je zabezpečená, sa v reštrukturalizácii 
neprihliada. 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 reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do 
reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. 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 povolenia reštrukturalizácie 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. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj 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 reštrukturalizácii 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 reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do 
reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. 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 veriteľ nemá na 
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný 
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej 
republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie 
písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti 
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na 
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať 
veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno 
podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca 
povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty 
na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť 
údajov uvedených v prihláške. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Účastník reštrukturalizačného 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). 
Okresný súd Trenčín dňa 31. 8. 2010 
JUDr. Michal Fiala, samosudca  
 
 
Obchodný vestník 178/2010 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.09.2010  K008964 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu 
Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca dlžníka: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., so sídlom: 
Kasárenská 8, Trenčín, IČO: 36 350 583, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii 
správcu na I. Olbrachta 900/6, Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 
13.00 hod. do 15.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č.: +421 32 6513016 alebo prostredníctvom 
e-mailu na adrese: roderova@korekcia.sk . 
V Trenčíne 09. 09. 2010 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 192/2010 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.10.2010  K009969 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca dlžníka Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s., 
Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 383 podľa ustanovenia § 126 ZKR zvolávam schôdzu 
veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle dlžníka na adrese Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, dňa 11.11. 2010 
o 10. 00 hod. Prezentácia účastníkov sa začne o 09.00 hod.  
Predmet rokovania  
1. Otvorenie  
2. Voľba veriteľského výboru  
3. Správa dlžníka o stave spoločnosti  
4. Zistenie stanovísk veriteľov k reštrukturalizácii  
5. Rôzne  
6. Záver  
Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia 
veriteľov sa preukážu plnou mocou, alebo poverením 
na zastupovanie a dokladom totožnosti. 
V Trenčíne 1. 10. 2010 
Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca 
 
 
Obchodný vestník 122/2010 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.11.2010  K011313 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 

mailto:roderova@korekcia.sk


Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania: 11.11.2010.  
Miesto konania: v sídle dlžníka Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, 
Kasárenská 8, Trenčín.  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  
Začiatok:    12,10hod.  
Ukončenie: 12,30hod.  
Program rokovania:  
1. Otvorenie,  
2.Voľba predsedu VV,  
3. Určenie lehôt na vypracovanie a predloženie reštrukturalizačného plánu,  
4. Rozdelenie úloh pre dlžníka, správcu a členov VV k vypracovaniu reštrukturalizačného plánu,  
5. Rôzne,  
6. Záver.  
K bodu 1 - Otvorenie.  
Zasadnutie otvoril správca. Informoval, že zasadnutia VV sa zúčastnili 3 veritelia podľa prezenčnej listiny, 
VV je uznášaniaschopný. Prezenčná listina tvorí prílohu tohto zápisu.  
Uznesenie č. 1: 
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia VV.  
K bodu 2- Voľba predsedu VV.  
Bol prednesený návrh na predsedu VV, na veriteľa s najvyšším počtom hlasov Ministerstvo obrany SR, 
Úrad pre investície a akvizície. Správca vyzval prítomných, či majú ďalšie návrhy na predsedu VV. 
Prítomní iný návrh nemajú, následne bolo vykonané hlasovanie.  
Výsledky hlasovania: Za: 3, Proti:0, Zdržal sa:0.  
Uznesenie č. 2:  
Predsedom VV je veriteľ Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Bratislava.  
K bodu 3 - Určenie lehôt na vypracovanie a predloženie reštrukturalizačného plánu. 
K tomuto bodu vystúpil dlžník a požiadal VV o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu 
plánu o 60 dní. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že záverečný návrh plánu nie je schopný vzhľadom na 
rozsah a problematiku predložiť členom VV vopred tak, aby mali aj oni možnosť sa k nemu vyjadriť. 
Predseda VV navrhol k tejto žiadosti vykonať hlasovanie.  
Výsledky hlasovania: Za: 3, Proti:0, Zdržal sa:0.  
Uznesenie č. 3: 
VV súhlasí s predĺžením lehoty o 60 dní.  
K bodu 4 - Rozdelenie úloh pre dlžníka, správcu, a členov VV k vypracovaniu RP.  
Predseda navrhol nasledovné rozdelenie úloh: Predseda VV navrhol, aby sa dlžník, reštrukturalizačný 
správca a členovia VV operatívne stretávali v sídle správcu, alebo na inom dohodnutom mieste tak, aby 
plán bol vypracovaný a predložený VV na schválenie v zákonom určenej lehote. Stretnutie - Ing. Blažej, 
Ing. Chrenková, správca – sa uskutoční 26.11.2010 o 09,00 hod. v sídle správcu. Dlžník berie na 
vedomie že predloží základnú stratégiu a koncepciu reštrukturalizačného plánu na zasadnutí v sídle 
správcu. 
Uznesenie č.4:  
Členovia VV berú uvedené na vedomie.  
K bodu 5 - Neboli ďalšie otázky a návrhy.  
K bodu 6 - Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV zasadnutie ukončil a 
poďakoval prítomným za účasť.  
Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Bratislava, predseda VV 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 10/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2011  K000438 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 



Dátum konania: 05. 01. 2011 
Miesto konania: v sídle Ministerstva obrany SR Bratislava, Kutuzovova 8 
Začiatok zasadnutia: 10,00 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 10,45 hod. 
Prítomní: 
1. SR Ministerstvo obrany, úrad pre investície a akvizície, Bratislava, 
2. Tatra banka, a.s., Bratislava, 
3. SEKO Trenčín, s.r.o., Trenčín 
Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Postup prác na príprave Reštrukturalizačného plánu 
3. Rôzne 
K bodu 1 – Otvorenie 
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril predseda Veriteľského výboru – Ministerstvo obrany SR 
Bratislava, v zastúpení Mgr. Igora Schweizera. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, 
nakoľko sú prítomní 3 členovia Veriteľského výboru. 
K bodu 2 – Postup prác pri príprave Reštrukturalizačného plánu 
Konštatoval, že spolupráca pri príprave reštrukturalizačného plánu medzi dlžníkom, reštrukturalizačným 
správcom a členmi veriteľského výboru bola veľmi dobrá a ústretová. Všetky pripomienky boli postupne 
zapracované do reštrukturalizačného plánu. Informoval prítomných, že ďalšie zasadnutie veriteľského 
výboru sa uskutoční dňa 10. 01. 2011 o 09,00 hod. v sídle Ministerstva obrany SR v Bratislave. Predseda 
VV vyzval dlžníka, aby k tomuto termínu, t. j. 10. 01. 2011 o 09,00 hod. v sídle MO SR Bratislava 
predložil záverečný návrh reštrukturalizačného plánu všetkým členom veriteľského výboru. Schválenie 
Reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom sa uskutoční na zasadnutí VV dňa 14. 01. 2011 o 11,00 
hod. v sídle správcu. 
K bodu 3 – Rôzne 
Predseda Veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV na pripomienky, otázky, doplnenie. Prítomní 
členovia VV nemali žiadne pripomienky. Zasadnutie ukončil predseda VV a poďakoval prítomným za 
účasť. SR Ministerstvo obrany, úrad pre investície a akvizície, Bratislava, v zastúpení Mgr. Igora 
Schweizera, predseda VV 
 
 
Obchodný vestník 10/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2011  K000439 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania: 10. 01. 2011 
Miesto konania: v sídle Ministerstva obrany SR Bratislava, Kutuzovova 8 
Začiatok zasadnutia: 09,00 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 09,30 hod. 
Prítomní: 
1. SR Ministerstvo obrany, úrad pre investície a akvizície, Bratislava, 
2. Tatra banka, a.s., Bratislava, 
3. SEKO Trenčín, s.r.o., Trenčín 
Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Predloženie Reštrukturalizačného plánu všetkým členom VV 
3. Rôzne 
K bodu 1 – Otvorenie 
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril predseda Veriteľského výboru – Ministerstvo obrany SR 
Bratislava, v zastúpení Mgr. Igora Schweizera. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, 
nakoľko sú prítomní 3 členovia Veriteľského výboru. 
K bodu 2 – Predloženie Reštrukturalizačného plánu všetkým členom VV 



Dlžník – Vojenský opravárenský podnik Trenčín a.s., Kasárenská 8, Trenčín, IČO: 36 350 583, predložil 
všetkým členom Veriteľského výboru Reštrukturalizačný plán na zasadnutí VV dňa 10. 01. 2011. 
Predseda VV skonštatoval, že dlžník predložil návrh Reštrukturalizačného plánu dňa 10. 01. 2011 
všetkým jeho členom v zákonom stanovenej lehote. Informoval prítomných členov VV, že ďalšie 
zasadnutie veriteľského výboru sa uskutoční dňa 14. 01. 2011 o 11,00 hod. v sídle správcu so sídlom:    
I. Olbrachta 900/6, Trenčín, kde hlavným bodom programu bude schválenie Reštrukturalizačného plánu 
veriteľským výborom. 
K bodu 3 – Rôzne 
Predseda Veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV na pripomienky, otázky, doplnenie. Prítomní 
členovia VV nemali žiadne pripomienky. Zasadnutie ukončil predseda VV a poďakoval prítomným za 
účasť.  
SR Ministerstvo obrany, úrad pre investície a akvizície, Bratislava, v zastúpení Mgr. Igora Schweizera, 
predseda VV 
 
 
 
Obchodný vestník 13/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.01.2011  K000613 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania: 14. 01. 2011. 
Miesto konania: sídlo správcu Ing. Kataríny Roderovej, I. Olbrachta 900/6, Trenčín. 
Prítomní: 
1. SR Ministerstvo obrany, úrad pre investície a akvizície 
2. Tatra banka, a.s., Bratislava 
3. SEKO Trenčín, s.r.o., Trenčín. 
Začiatok zasadnutia: 11,00 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 11,30 hod. 
Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie Reštrukturalizačného plánu 
3. Záver 
K bodu 1 - Otvorenie 
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril predseda Veriteľského výboru – SR Ministerstvo obrany, úrad pre 
investície a akvizície v zastúpení Mgr. Igora Schweizera. Skonštatoval, že veriteľský výbor je 
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 členovia Veriteľského výboru. Predseda Veriteľského výboru 
informoval prítomných členov VV, že podľa ust. § 128 ods.2 ZKR každý člen VV má pri hlasovaní 1 hlas. 
Na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. 
K bodu 2 – Schválenie reštrukturalizačného plánu 
Predseda Veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník predložil návrh Reštrukturalizačného plánu dňa 
10.01.2011 v súlade s ust. § 143 ZKR v zákonom stanovenej lehote. Vzhľadom k tomu, že prítomní 
členovia VV k predloženému reštrukturalizačnému plánu nemali žiadne výhrady pristúpime k hlasovaniu 
o schválení RP: Výsledok hlasovania: Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 0. Na základe výsledku hlasovania prijal 
VV nasledovné uznesenie:  
Uznesenie č. 1 
Veriteľský výbor schválil predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka: Vojenský opravárenský 
podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Kasárenská 8, Trenčín, IČO: 36 350 583. VV 
odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. V súlade s 
ust. § 144 ods. 3/ZKR veriteľský výbor žiada Ing. Katarínu Roderovú ako správkyňu dlžníka o zvolanie 
schvaľovacej schôdze. 
K bodu 3 – Záver 
Zasadnutie ukončil predseda Veriteľského výboru a poďakoval prítomným za účasť. 
SR Ministerstvo obrany, úrad pre investície a akvizície, v zastúpení Mgr. Igora Schweizera, predseda VV 
 
 



Obchodný vestník 13/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.01.2011  K000627 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze. 
Podľa ustanovenia § 146 ods. 1, 2 ZKR správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu dlžníka: Vojenský 
opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 
350 583, ktorá sa bude konať dňa 10. 02. 2011 so začiatkom o 10,00 hod. v priestoroch dlžníka: 
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, Kasárenská 8, 911 05 Trenčín. 
Prezentácia účastníkov reštrukturalizačného plánu sa začne o 09,00 hod. hod. 
Program (priebeh) schvaľovacej schôdze: 
1. Rozprava 
2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu 
3. Záver 
Správca oznamuje, že na zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 14.01.2011 veriteľský výbor 
schválil záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predložený dlžníkom (predkladateľom plánu), a že 
veriteľský výbor odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie 
hlasovali. Účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne 
splnomocneného zástupcu, pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne 
osvedčená. Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu osobne v 
kancelárii správcu na adrese: Ing. Katarína Roderová, I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, v pracovných 
dňoch v úradných hodinách od 09,00 hod. do 15,00 hod.) . 
V Trenčíne 14. 01. 2011 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 18/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.01.2011  K000863 
sp. zn.: 29R/4/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Vojenský opravárenský podnik 
Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 583, o návrhu 
obchodnej spoločnosti EKONOM, s.r.o., so sídlom: Hurbanova 46, 911 01 Trenčín, IČO: 36 342 262, na 
vstup do reštrukturalizačného konania takto rozhodol 
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa EKONOM, s.r.o., so sídlom: Hurbanova 46, 911 01 Trenčín,           
IČO: 36 342 262, do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa                                   
PIO KERAMOPROJEKT, a.s., so sídlom: Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 36 308 862, 
ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku 
zanikne 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. 1. 2011 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
 
 
 
Obchodný vestník 36/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 22.02.2011  K001948 
sp. zn.: 29R/4/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Vojenský opravárenský podnik 
Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom: Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 583, uznesením, 
č. k. 29R/4/2010-1246, zo dňa 20.01.2011 povolil vstup nového veriteľa: EKONOM, s.r.o., so sídlom: 
Hurbanova 46, 911 01 Trenčín, IČO: 36 342 262, do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného 



veriteľa: PIO KERAMOPROJEKT, a.s., so sídlom: Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín, IČO: 36 308 
862, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku 
zanikne postavenie účastníka tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2011. 
Okresný súd Trenčín dňa 16.2.2011 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 48/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.03.2011 K002698 
sp. zn.: 29R/4/2010 
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Vojenský opravárenský podnik 
Trenčín, a.s., so sídlom Kasárenská 8, Trenčín, IČO: 36 350 583, o návrhu dlžníka na potvrdenie 
reštrukturalizačného plánu takto rozhodol 
I. Reštrukturalizačný plán dlžníka Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., so sídlom Kasárenská 8, 
Trenčín, IČO: 36 350 583, prijatý schvaľovacou schôdzou veriteľov konanou dňa 10.02.2011, ktorý tvorí 
prílohu tohto uznesenia, sa p o t v r d z u j e. 
II. Reštrukturalizácia dlžníka Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., so sídlom Kasárenská 8, 
Trenčín, IČO: 36 350 583, povolená uznesením tohto súdu č. k. 29R/4/2010-1156 zo dňa 31.08.2010 sa 
končí. 
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
Okresný súd Trenčín dňa 4.3.2011 
JUDr. Michal Fiala, sudca 
 
 
Obchodný vestník 58/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.03.2011 K003400 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zavedení dozornej správy: Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka: Vojenský 
opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii so sídlom Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO:      
36 350 583, sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, na základe potvrdeného 
reštrukturalizačného plánu dlžníka týmto v zmysle ustanovenia § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z.          
o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zavedenie dozornej správy nad dlžníkom: Vojenský 
opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 
350 583, a to na obdobie 36 mesiacov po skončení reštrukturalizácie, najneskôr však do úplného 
splnenia plánu. Funkciu dozorného správcu bude vykonávať Ing. Katarína Roderová, správca zapísaný v 
zozname správcov MS SR pod č. 1369, so sídlom: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín. Účinky dozornej 
správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Osoby podliehajúce dozornej 
správe: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Kasárenská 8, 911 05 
Trenčín, IČO: 36 350 583, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd. Sa, vložka         
č. 10407/R. Štatutárny orgán: predstavenstvo Ing. Pavol Blažej – predseda predstavenstva Kyrmezera 
1093/6, 914 41 Nemšová. Dozorný správca: Ing. Katarína Roderová. Sídlo správcovskej kancelárie:             
I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín. 
Dozorný správca je povinný: 
• Vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou. Dozorný správca je povinný pri výkone dozornej 
správy dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť osoby 
podliehajúcej dozornej správe 
• Udeľovať súhlas s právnymi úkonmi osoby podliehajúcej dozornej správe v rozsahu a za podmienok 
určených v pláne 
• Vyhodnocovať všetky známe informácie o osobe podliehajúcej dozornej správe o plnení plánu a o iných 
pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie plánu 
a v prípade, že po vyhodnotení týchto informácií dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať 
riadne splnenie plánu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať osobu podliehajúcu 
dozornej správe a iné osoby určené v pláne 



• V polročných intervaloch poskytovať súdu a veriteľskému výboru správy o plnení plánu a o vyhliadkach 
v súvislosti s plnením plánu v budúcnosti 
• Plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo záväznej časti plánu. 
Účastníci plánu sa dohodli, že funkcia veriteľského výboru skončením reštrukturalizácie pokračuje do 
ukončenia dozornej správy v rozsahu schvaľovania predaja a nakladania s nehnuteľným majetkom 
dlžníka. Dozorný správca udeľuje súhlas na predaj a nakladanie s nehnuteľným majetkom dlžníka na 
základe predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľského výboru. Zvolávanie zasadnutí, uznášania 
schopnosť a hlasovanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona 7/2005 Z.z. O schvaľovaní týchto 
právnych úkonov dlžníka sú veriteľský výbor aj dozorný správca povinní rozhodnúť bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti dlžníka o udelenie súhlasu. Dlžník je 
povinný na účely riadneho posúdenia právneho úkonu poskytnúť veriteľskému výboru všetky informácie 
o schvaľovanom právnom úkone, inak lehota na schválenie tohto úkonu veriteľskému výboru neplynie. 
Dozorný správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní príslušných orgánov osoby podliehajúcej 
dozornej správe. Ak plán neurčuje inak, príslušné orgány osoby podliehajúcej dozornej správe sú 
povinné prerokovať s dozorným správcom každé zásadné rozhodnutie finančnej a majetkovej povahy. 
Pravidlá pre výkon dozornej správy: 
• Vykonávať dozor nad predajom nehnuteľného majetku a zabezpečovania pohľadávok veriteľov 
záložným právom, zádržným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo pohľadávky vrátane iných 
práv, ktoré majú podobný obsah a účinky /§ 8 ZKR/ 
• Informovať veriteľský výbor a súd o vývoji finančnej a obchodnej situácie dlžníka 1krát polročne.  
• Informovať veriteľský výbor a súd o plnení reštrukturalizačného plánu s ohľadom najmä na úhradu 
pohľadávok v prospech zabezpečených a nezabezpečených veriteľov v lehotách podľa 
reštrukturalizačného plánu.  
• Informovať veriteľský výbor a súd o postupe a výsledkoch predaja majetku dlžníka 1krát polročne. 
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:  
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom správcu: 
• Odpredaj nehnuteľného majetku a zabezpečovania pohľadávok veriteľov záložným právom, zádržným 
právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný 
obsah a účinky /§ 8 ZKR/. 
• Súhlas dozorného správcu sa nevzťahuje na zriadenie zabezpečenia v prospech bánk, na 
zabezpečenie ich pohľadávok z nového úveru, z ktorého bude uspokojená zistená pohľadávka 
zabezpečeného veriteľa v súlade s reštrukturalizačným plánom. 
Odmena dozorného správcu a pravidlá pre jej úhradu: Správcovi za výkon funkcie dozoru prináleží 
odmena vo výške 150 € mesačne. 
V Trenčíne 18.03.2011 
Ing. Katarína Roderová – dozorný správca 
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Miesto konania : Advokátska kancelária SCHWEIZER LEGAL, s.r.o., Palisády 32, 811 06 Bratislava 

Začiatok zasadnutia:      14,00 hod. 

Ukončenie zasadnutia:   15,00 hod. 

Prítomní: 1. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava 

2. Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava 

3. SEKO, s.r.o. Hollého 928, Trenčín 

Program zasadnutia: 

1.Otvorenie 

2.Udelenie súhlasu k uzatvoreniu Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku . 

3. Rôzne 

4. Záver 



K bodu 1 – Otvorenie 

Zasadnutie VV otvoril predseda VV – Ministerstvo obrany SR Bratislava v zastúpení Mgr. Igora 

Schweizera. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný,  nakoľko sú prítomní 3 členovia VV. 

K bodu 2 – Udelenie súhlasu  k uzatvoreniu Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku 

Vojenský opravárenský podnik a.s. Kasárenská 8, Trenčín, IČO: 36 350 583 predložil všetkým členom  

Veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu žiadosť na schválenie Zmluvy o záložnom práve k 

nehnuteľnému majetku  špecifikovaného nižšie,  v súlade s Reštrukturalizačným plánom – časť II – 

Záväzná časť čl. l.l. 

Predmetom záložného práva sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území 

Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín, zapísané na LV č. 1776, a to: 

- pozemok – parc. č. 1901/2, o výmere 888 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1905/1, o výmere 3778 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1905/3, o výmere 1250 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 

- pozemok – parc. č. 1905/4, o výmere 3287 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1908/2, o výmere 457 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1908/3, o výmere 232 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 

- pozemok – parc. č. 1908/489, o výmere 37 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1908/490, o výmere 64 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1908/491, o výmere 15 m2, Ostatné plochy, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1913, o výmere 3562 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1914, o výmere 5691 m2, Ostatné plochy, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1915/1, o výmere 34635 m2, Ostatné plochy, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1915/2, o výmere 1506 m2, Ostatné plochy, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1916, o výmere 795 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1917, o výmere 689 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1918, o výmere 683 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1919, o výmere 241 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1920/9, o výmere 44652 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1921, o výmere 745 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1922, o výmere 190 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1925, o výmere 286 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1926, o výmere 148 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1 pozemok – parc. č. 1929, o výmere 275 m2, Zastavané plochy a nádvoria, 

parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1930, o výmere 715 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1931, o výmere 214 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1932, o výmere 230 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1933, o výmere 742 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1934, o výmere 900 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1935, o výmere 631 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- 927/1, o výmere 1354 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1927/2, o výmere 48 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1928, o výmere 155 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“,  

- pozemok – parc. č. 1936, o výmere 221 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1937, o výmere 231 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1938, o výmere 140 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1939, o výmere 23 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 

- pozemok – parc. č. 1940, o výmere 1610 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 

- pozemok – parc. č. 1951/1, o výmere 1250 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1951/3, o výmere 300 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 

- pozemok – parc. č. 1951/4, o výmere 110 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1953/2, o výmere 4183 m2, Ostatné plochy, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1954, o výmere 246 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1955, o výmere 277 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1956, o výmere 175 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1957, o výmere 70 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1958, o výmere 1658 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 



- pozemok – parc. č. 1959, o výmere 225 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1960, o výmere 1888 m2, Ostatné plochy, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1961, o výmere 232 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1962, o výmere 291 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1963, o výmere 550 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1964, o výmere 6483 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1965, o výmere 17 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1966, o výmere 187 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1967, o výmere 3035 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1968, o výmere 1446 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1969, o výmere 787 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1970, o výmere 372 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1971, o výmere 942 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1972, o výmere 30 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1973, o výmere 9379 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1974, o výmere 308 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1975, o výmere 320 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 

- pozemok – parc. č. 1976, o výmere 309 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 

- pozemok – parc. č. 1977, o výmere 441 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1978, o výmere 494 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1979, o výmere 494 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1980, o výmere 493 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C 

- pozemok – parc. č. 1981, o výmere 28 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1982, o výmere 25 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1983/1, o výmere 34047 m2,  Ostatné plochy, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1983/2, o výmere 1071 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 

- pozemok – parc. č. 1984, o výmere 3997 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 
- pozemok – parc. č. 1985, o výmere 1032 m2, Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, 
- stavba – bez súp. č., SKLAD OL. BČ. 54, na pozemku – parc. č. 1932, 

- stavba – bez súp. č., SKLAD DREVA BČ. 56, na pozemku – parc. č. 1962, 

- stavba – č. súp. 865, ADMIN. BUDOVA BČ. 5, na pozemku – parc. č. 1930, 

- stavba – č. súp. 950, BUDOVA Č. 15, na pozemku – parc. č. 1969, 

- stavba – č. súp. 951, ADMINISTR. BČ. 6, na pozemku – parc. č. 1970, 

- stavba – č. súp. 952, ZDR. STR. A Z.J. BČ. 7, na pozemku – parc. č. 1933, 

- stavba – č. súp. 953, TLF. ÚSTR. BČ. 8, na pozemku – parc. č. 1929, 

- stavba – č. súp. 954, DIELNE BČ. 28, na pozemku – parc. č. 1966, 

- stavba – č. súp. 955, DIELNE BČ. 31, na pozemku – parc. č. 1967, 

- stavba – č. súp. 956, POŽ. ZBR. BČ. 21, na pozemku – parc. č. 1938, 

- stavba – č. súp. 957, DIEL/ADM. BČ. 36, na pozemku – parc. č. 1935, 

- stavba – č. súp. 958, GARÁŽ “A“ BČ. 39, na pozemku – parc. č. 1978, 

- stavba – č. súp. 959, DIELŇA BČ. 22, na pozemku – parc. č. 1968, 

- stavba – č. súp. 960, SKLAD BČ. 29, na pozemku – parc. č. 1959, stavba – č. súp. 961, SKLAD 

BČ. 30, na pozemku – parc. č. 1958, 

- stavba – č. súp. 964, BUFET BČ. 9, na pozemku – parc. č. 1937, 

- stavba – č. súp. 965, DIEL/ADM. BČ. 13, na pozemku – parc. č. 1928, 

- stavba – č. súp. 966, DIELNE BČ. 14, na pozemku – parc. č. 1964, stavba – č. súp. 967, DIELNE 
BČ. 12, na pozemku – parc. č. 1954, stavba – č. súp. 968, DIELŇA BČ. 17, na pozemku – parc. č. 
1974, stavba – č. súp. 969, DIELNE BČ. 19, na pozemku – parc. č. 1956, stavba – č. súp. 970, 
BIOL. ST. BČ. 3, na pozemku – parc. č. 1939, stavba – č. súp. 971, STUDŇA BČ. 1, na pozemku – 
parc. č. 1972, stavba – č. súp. 973, GARÁŽ “B“ BČ. 37, na pozemku – parc. č. 1979, stavba – č. 
súp. 974, GARÁŽ “C“ BČ. 38, na pozemku – parc. č. 1980, 

- stavba – č. súp. 975, PRÍST. BČ. 14, na pozemku – parc. č. 1964, 

- stavba – č. súp. 976, UMYV. VOZ. BČ. 24, na pozemku – parc. č. 1936, 

- stavba – č. súp. 977, PRÍST. BČ. 31, na pozemku – parc. č. 1967, 

- stavba – č. súp. 978, PREČ. STAN., na pozemku – parc. č. 1981, 

- stavba – č. súp. 979, DIELNE BČ. 16, na pozemku – parc. č. 1940, 

- stavba – č. súp. 980, KOTOLŇA BČ. 20, na pozemku – parc. č. 1958, 

- stavba – č. súp. 981, PRÍST. BČ. 32, na pozemku – parc. č. 1967, 



- stavba – č. súp. 982, DIELNE BČ. 18, na pozemku – parc. č. 1971, 

- stavba – č. súp. 983, SKLAD PR. BČ. 14, na pozemku – parc. č. 1964, 

- stavba – č. súp. 984, DIAG. PRACOVISKO, na pozemku – parc. č. 1918, 

- stavba – č. súp. 985, DIELNE BČ. 23, na pozemku – parc. č. 1963, 

- stavba – č. súp. 986, SKLAD BČ. 41, na pozemku – parc. č. 1917, 

- stavba – č. súp. 987, VRÁTNICA BČ. 42, na pozemku – parc. č. 1922, 

- stavba – č. súp. 988, DIELNE BČ. 48, na pozemku – parc. č. 1961, 

- stavba – č. súp. 989, PRÍSTREŠOK BČ.. 41, na pozemku – parc. č. 1916, 

- stavba – č. súp. 990, PRÍSTREŠOK BČ. 49, na pozemku – parc. č. 1919, 

- stavba – č. súp. 992, SKLAD BČ. 52, na pozemku – parc. č. 1975, 

- stavba – č. súp. 993, SKLAD BČ. 51, na pozemku – parc. č. 1976, 

- stavba – č. súp. 994, TRAFOSTANICA BČ. 43, na pozemku – parc. č. 1925, 

- stavba – č. súp. 995, Č. STAN. BČ. 53, na pozemku – parc. č. 1936, 

- stavba – č. súp. 996, Č. ST. PHM BČ. 55, na pozemku – parc. č. 1931, 

- stavba – č. súp. 997, ZVÁR. ŠKOLA BČ. 27 , na pozemku – parc. č. 1926, stavba – č. súp. 999, 

BRZDOVŇA, na pozemku – parc. č. 1983/2, 

- stavba – č. súp. 1000, HALA PUMS, na pozemku – parc. č. 1984, 

- stavba – č. súp. 1001, HALA DEMONTÁŽE, na pozemku – parc. č. 1985, 

 

Predseda  VV skonštatoval, že VOP, a.s. Trenčín predložil všetky požadované doklady potrebné za 

účelom prijatia rozhodnutia  a navrhol  hlasovať za účelom udelenia súhlasu VV k uzatvoreniu Zmluvy o 

záložnom práve rozhodnutia  a navrhol  hlasovať za účelom udelenia súhlasu VV k uzatvoreniu Zmluvy o 

záložnom práve k nehnuteľnému majetku. 

Hlasovanie : 

Za:                       3 hlasy 

Proti :                   0 hlasov 

Zdržal sa:             0 hlasov 

Predseda VV  skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním vyjadrili súhlas s 

uzatvorením Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku. 

 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor  udeľuje správcovi súhlas k uzatvoreniu Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému 

majetku . 

K bodu 3 – Rôzne  

Predseda Veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV na pripomienky, otázky, doplnenie.  Prítomní 

členovia VV  nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 – Záver 

Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 

Predseda VV 
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Dátum konania VV : 08.09.2011 

Miesto konania : Advokátska kancelária SCHWEIZER LEGAL, s.r.o., Palisády 32, 811 06 Bratislava 

Začiatok zasadnutia : 13,00 hod. 

Ukončenia zasadnutia : 14,00 hod. 

 Prítomní :   

1. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava 

2. Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava 

3. SEKO, s.r.o., Hollého 928, Trenčín 



 Program zasadnutia : 

1. Otvorenie 

2. Udelenie súhlasu k predaju nehnuteľného majetku. 

3. Rôzne 

4. Záver 

 K bodu 1 – Otvorenie 

Zasadnutie VV otvoril predseda VV – Ministerstvo obrany SR Bratislava v zastúpení Mgr. Igora 

Schweizera. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 členovia VV. 

K bodu 2 – Udelenie súhlasu k uzatvoreniu Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku 

Vojenský opravárenský podnik a.s. Kasárenská 8, Trenčín, IČO: 36 350 583 predložil všetkým členom 

Veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu žiadosť na opätovné udelenie súhlasu na predaj 

nehnuteľného majetku v zmysle  Návrhu na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku zn. VOPTN-4-

14/2011 zo dňa 30.8.2011. 

Jedná sa o nasledovný nepotrebný nehnuteľný majetok : 

- časť č. 1, Banská Bystrica                   735 200,- € 

- časť č. 5, Banská Bystrica                   678 000,- € 

- časť sever, Liptovský Mikuláš              497 200,- € 

Účtovné zostatkové ceny k 31.12.2010 uvedených nehnuteľností sú nasledovné : 

- časť č. 1, Banská Bystrica                   412 437,- € 

- časť č. 5, Banská Bystrica                   224 526,- € 

- časť sever, Liptovský Mikuláš                83 058,- € 

  

V zmysle Stanov akciovej spoločnosti článok 10, bod 3 boli spracované dva nezávislé znalecké posudky ( 

príloha č.4 ) : 

 znalec Ing. Horný 

- časť č. 1, Banská Bystrica                   883 000,- €        Znalecký posudok číslo 296/2010 

- časť č. 5, Banská Bystrica                   856 000,- €        Znalecký posudok číslo 297/2010 

- časť sever, Liptovský Mikuláš              645 000,- €        Znalecký posudok číslo 306/2010 

  

znalec Ing. Seifert 

- časť č. 1, Banská Bystrica                  883 000,- €        Znalecký posudok číslo 8/2011 

-  časť č. 5, Banská Bystrica                   856 000,- €        Znalecký posudok číslo 7/2011 -  časť sever, 
-       Liptovský Mikuláš                              645 000,- €        Znalecký posudok číslo 6/2011 
 

a predložené dozornej rade na prerokovanie. DR prerokovala ( formou per rollam, stanovisko zaslala 

19.08.2011 ) návrh predstavenstva spoločnosti na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku a 

schválila ceny navrhnuté predstavenstvom spoločnosti nasledovne ( príloha č. 5 ) : 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísané 
na LV č. 2582, a to časť č. 1, Banská Bystrica    735 200,- € 
- pozemok – parc. č. 3318/2, o výmere 2 490 m2. 

- pozemok – parc. č. 3318/3, o výmere 964 m2. 

- pozemok – parc. č. 3319/20 o výmere 1 434 m2. 

- pozemok – parc. č. 3319/23, o výmere 15 024 m2. 

  

časť č. 5, Banská Bystrica   678 000,- € 

- pozemok -  parc. č. 3319/24, o výmere 5 834 m2. 

- pozemok – parc. č. 3319/70, o výmere 442 m2. 

- pozemok – parc. č. 3319/79, o výmere 2202 m2. 

- pozemok – parc. č. 3319/82, o výmere 2 744 m2. 

- stavba – č. súp. 14074, Technický pavilón – 4 podlažná časť, na pozemku – parc. č. 3319/70, 

plocha 442 m2. 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš, zapísané na LV č. 6673, a to : 

časť sever, Liptovský Mikuláš  497 200,-  € -        
-       pozemok – parc.č. 1726/21, o výmere 2329 m2. 



- pozemok – parc.č. 1726/22, o výmere 178 m2. 
- pozemok – parc. č. 1726/23, o výmere 151 m2. 
- pozemok – parc.č. 176/72, o výmere 6 105 m2. 
- stavba – č. súp. 1380, DIELŇE, na pozemku – parc. č. 1726/21 – objekt č. 34,40 

- stavba – č. súp. 1381, SKLAD, na pozemku – parc. č. 1726/22 – objekt č. 43,44 

-  stavba – č. súp. 1382, OBJEKT TECHNICKEJ VYBAVENOSTI, na pozemku – parc. č. 1726/23-  

       objekt č. 37, 38, 45, 46 

 

Predseda VV skonštatoval, že VOP, a.s. Trenčín predložil všetky požadované doklady potrebné za 

účelom prijatia rozhodnutia a navrhol hlasovať za účelom udelenia súhlasu VV k predaju vyššie 

uvedeného nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Hlasovanie : 

Za :             3 hlasy 

Proti :          0 hlasov 

Zdržal sa :   0 hlasov 

Predseda VV skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním vyjadrili súhlas s 

predajom nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor udeľuje súhlas k predaju nepotrebného nehnuteľného majetku. 

K bodu 3 – Rôzne 

Predseda Veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV na pripomienky, otázky, doplnenie. Prítomní 

členovia VV nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 – Záver 

Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 

Predseda VV 

 

Obchodný vestník 235/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.12.2011  K013775 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 

Dátum konania VV: 29.11.2011 

Miesto konania  : Advokátska kancelária SCHWEIZER LEGAL, s.r.o., Palisády 32, 811 06 

Bratislava 

Začiatok zasadnutia:  14,00 hod. 

Ukončenie zasadnutia:   15,00 hod. 

Prítomní: 1. Ministerstvo obrany SR  -  Mgr. Igor Schweizer 

2. Tatra banka, a.s. – MBA  Kristína Vargová 

3. SEKO, s.r.o. – JUDr. Danica Birošová 

Program zasadnutia: 

1.Otvorenie 

2.Udelenie súhlasu k odpredaju prebytočného nehnuteľného majetku: Objekt č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 

   Sládkovičova ulica Banská Bystrica, časť západ a časť sever Liptovský Mikuláš 

3. Rôzne 

4. Záver 

K bodu 1 – Otvorenie 

Zasadnutie VV otvoril predseda VV – Ministerstvo obrany SR Bratislava v zastúpení Mgr. Igora 

Schweizera. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný,  nakoľko sú prítomní 3 členovia VV. 

K bodu 2 – Udelenie súhlasu  k odpredaju nehnuteľného majetku 

Vojenský opravárenský podnik a.s. Kasárenská 8, Trenčín, IČO: 36 350 583 predložil všetkým členom  

Veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu žiadosť na schválenie odpredaja prebytočného 

nehnuteľného majetku k nehnuteľnému majetku  špecifikovaného nižšie,  v súlade s Reštrukturalizačným 

plánom – časť II – Záväzná časť čl. l.l. 



Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísaná 

na LV č. 2582, a to 

         Objekt č. 1 Sládkovičova ulica Banská Bystrica 603.600,- €   

- pozemok – parc. č. 3318/2, o výmere 2 490 m2, 

- pozemok – parc. č. 3318/3, o výmere 964 m2, 

- pozemok – parc. č. 3319/20, o výmere 1 434m2, 

- pozemok – parc. č. 3319/23, o výmere 15 024 m2, 

          Objekt č. 2 Sládkovičova ulica Banská Bystrica 911. 429,- €  

- CO kryt – parc. č. 3319/15 

- Vodojem – súp. č. 7046 – parc. č. 3319/15 

- sklad technických plynov – súp.č. 4210 – parc. č. 3319/16 

- pozemok – parc. č. 3319/21 o výmere 1 067 m2 

- pozemok – parc. č. 3319/22 o výmere 5 351 m2 

- pozemok – parc. č. 3319/74 o výmere 1 142 m2 

          Objekt č. 3 Sládkovičova ulica Banská Bystrica 376.000,- €  

          Objekt č. 4 Sládkovičova ulica Banská Bystrica 836.000,- €  

- Stavba -  Technicko administratívna budova súp.č. 6014 - parc. č. 3319/12 a parc.č. 3319/81 

- Pozemok – parc. č. 3319/12 o výmere 837 m2 

- Pozemok – parc.č. 3319/19 o výmere 2 821 m2 

- Pozemok – parc.č. 3319/25 o výmere 543 m2 

- Pozemok – parc. č. 3319/68 o výmere 348 m2 

- Pozemok – parc. č. 3319/80 o výmere 1 031 m2 

- Pozemok – parc. č. 3319/81 o výmere 1 324 m2 

          Objekt č. 5 Sládkovičova ulica Banská Bystrica 490.000,- €  

- pozemok – parc. č. 3319/24, o výmere 5 834 m2, 

- pozemok – parc. č. 3319/70, o výmere 442 m2, 

- pozemok – parc. č. 3319/79, o výmere  2202 m2, 

- pozemok – parc. č. 3319/82, o výmere 2 744 m2, 

- stavba   – č. súp. 14074, Technický pavilón – 4 podlažná časť, na pozemku – parc.č 3319/70,      

         plocha 442 m2 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš, zapísaná na LV č. 6673 a to 

         časť sever, Liptovský Mikuláš                            379.000,- € 

- pozemok – parc. č. 1726/21, o výmere 2329 m2, 

- pozemok – parc. č. 1726/22, o výmere 178 m2, 

- pozemok – parc. č. 1726/23, o výmere 151 m2, 

- pozemok – parc. č. 1726/72, o výmere 6 105 m2, 

- stavba   –  č. súp. 1380, DIELŇE, na pozemku – parc. č. 1726/21 – objekt č. 34, 40 

- stavba   – č. súp. 1381 SKLAD, na pozemku – parc. č. 1726/22 – objekt č. 43, 44 

- stavba   – č. súp. 1382, OBJEKT TECHNICKEJ VYBAVENOSTI, na pozemku – parc. č. 1726/23 – 

         objekt č. 37, 38, 45, 46 

         časť západ, Liptovský Mikuláš                    126.500,- € 

- Garáž súp.č. 1226 – parc.č. 1726/4 

- Garáž súp.č. 1227 – parc. č. 1726/7 

- Sklad súp.č. 1228 – parc.č. 1726/10 

- Sklad súp.č. 1229 – parc. č. 1726/9 

- Pozemok – parc.č. 1726/4 o výmere 395 m2 

- Pozemok – parc.č. 1726/7 o výmere 528 m2 

- Pozemok – parc.č. 1726/8 o výmere 44 m2  

- Pozemok – parc.č. 1726/9 o výmere 49 m2 

- Pozemok – parc.č. 1726/10 o výmere 717 m2 

- Pozemok – parc.č. 1726/44 o výmere 1 215 m2 

- Pozemok – parc.č. 1726/46 o výmere 2 760 m2 

- Pozemok – parc.č. 1726/47 o výmere 1 077 m2 

- Pozemok – parc.č. 1726/73 o výmere 209 m2 



- Pozemok – parc.č. 1726/74 o výmere 17 m2 

Predseda  VV skonštatoval, že VOP, a.s. Trenčín predložil všetky požadované doklady potrebné za 

účelom prijatia rozhodnutia  a navrhol  hlasovať za účelom udelenia súhlasu VV k odpredaju 

nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Hlasovanie : 

Za:                         3 hlasy 

Proti :                     0 hlasov 

Zdržal sa:             0 hlasov 

Predseda VV  skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním vyjadrili súhlas k 

odpredaju nehnuteľného majetku. 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor  udeľuje správcovi súhlas k odpredaju nehnuteľného majetku. 

K bodu 3 – Rôzne  

Predseda Veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV na pripomienky, otázky, doplnenie.  Prítomní 

členovia VV  nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 – Záver 

Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 

 

Obchodný vestník 235/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.12.2011  K013777 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 

Dátum konania VV: 02.11.2011 

Miesto konania : Advokátska kancelária SCHWEIZER LEGAL, s.r.o., Palisády 32, 811 06 Bratislava 

Začiatok zasadnutia:  14,00 hod. 

Ukončenie zasadnutia:   15,00 hod. 

Prítomní: 1. Ministerstvo obrany SR – Mgr. Igor Schweizer 

2. Tatra banka, a.s. – MBA Kristína Vargová 

3. SEKO, s.r.o. – JUDr. Danica Birošová 

Program zasadnutia: 

1.Otvorenie 

2.Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku: Ubytovací objekt, prístavba s. č. 1388 

3. Rôzne 

4. Záver 

K bodu 1 – Otvorenie 

Zasadnutie VV otvoril predseda VV – Ministerstvo obrany SR Bratislava v zastúpení Mgr. Igora 

Schweizera. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný,  nakoľko sú prítomní 3 členovia VV. 

K bodu 2 – Udelenie súhlasu  k odpredaju nehnuteľného majetku 

Vojenský opravárenský podnik a.s. Kasárenská 8, Trenčín, IČO: 36 350 583 predložil všetkým členom  

Veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu žiadosť na schválenie odpredaja nehnuteľného 

majetku k nehnuteľnému majetku  špecifikovaného nižšie,  v súlade s Reštrukturalizačným plánom – časť 

II – Záväzná časť čl. l.l. 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku je nižšie uvedená nehnuteľnosť, 

nachádzajúca sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš, zapísané na LV č. 6674, a to 

Ubytovací objekt, prístavba s. č. 1388  33,700,- € bez DPH 

 -        pozemok  – parc. č. 1726/30, v spoluvlastníckom podiele 1/14 

Predseda  VV skonštatoval, že VOP, a.s. Trenčín predložil všetky požadované doklady potrebné za 

účelom prijatia rozhodnutia  a navrhol  hlasovať za účelom udelenia súhlasu VV k odpredaju 

nehnuteľného majetku. 

Hlasovanie : 

Za:                3 hlasy 



Proti :            0 hlasov 

Zdržal sa:      0 hlasov 

Predseda VV  skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním vyjadrili súhlas k 

odpredaju nehnuteľného majetku. 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor  udeľuje správcovi súhlas k odpredaju nehnuteľného majetku. 

K bodu 3 – Rôzne  

Predseda Veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV na pripomienky, otázky, doplnenie.  Prítomní 

členovia VV  nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 – Záver 

Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 

 

Obchodný vestník 242/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2011  K014239 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 

Ing. Katarína Roderová, konkurzný  správca úpadcu Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., 

Kasárenská 8, Trenčín 91105, IČO : 36 350 583 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 29/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.02.2012  K001820 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 

Dátum konania:        31.1.2012 

Miesto konania:        Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

Prítomní:                  1. Ministerstvo obrany SR – JUDr. Ján Cingeľ 

2. Tatra banka, a.s. – MBA Kristína Vargová 

3. SEKO, s.r.o. – JUDr. Danica Birošová 

Začiatok:                  10.30 hod. 

Ukončenie:              11.00 hod. 

 Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

3. Rôzne 

4. Záver 

K bodu 1 – Otvorenie  

Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril jeho predseda – Ministerstvo obrany SR Bratislava zastúpené 

JUDr. Jánom Cingeľom. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 

členovia VV. 

K bodu 2 – Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 

350 583 predložil všetkým členom Veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu žiadosť na 

schválenie odpredaja nehnuteľného majetku špecifikovaného v Návrhu na odpredaj nepotrebného 

nehnuteľného majetku zn. VOPTN-91-1/2011 z 23.1.2011. 

Jedná so o nasledovný nepotrebný majetok: 

1. časť JUH č. 1, Liptovský Mikuláš                      

- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 28.11.2011                   310 800,- € 

- účtovná zostatková cena k 30.09.2011                                                      252 477,- € 

- všeobecná cena ZP č. 030/2011 Ing. Seifert                                              368 000,- €   

- všeobecná cena ZP č. 290/2011 Ing. Horný                                               357 000,- €   

2. časť JUH č. 2, Liptovský Mikuláš                      

- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 28.11.2011                   210 000,- € 

- účtovná zostatková cena k 30.09.2011                                                      196 043,- € 

- všeobecná cena ZP č. 031/2011 Ing. Seifert                                              184 000,- €   

V súlade s Reštrukturalizačným plánom – časť II – Záväzná časť čl. 1.1. bol návrh na odpredaj 

nepotrebného nehnuteľného majetku predložené dozornej rade na prerokovanie. DR prerokovala (formou 

per rollam) návrh predstavenstva spoločnosti na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku a 

schválila ceny navrhnuté predstavenstvom spoločnosti. 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš zapísané na LV č. 6673, a to: 

1. časť JUH č. 1, Liptovský Mikuláš 
Pozemky: 
- parc. č. 1726/5, o výmere 958 m

2
 

- parc. č. 1726/36, o výmere 90 m
2
 

- parc. č. 1726/37, o výmere 96 m
2
 

- parc. č. 1726/38, o výmere 470 m
2
 

- parc. č. 1726/39, o výmere 2m
2  

 
- parc. č. 1726/48, o výmere 6118 m

2
 

- parc. č. 1727, o výmere 236 m
2
 

Stavby: 

- s. č. 1224 na parc. č. 1726/5 sklady, objekt č. 39 

- s. č. 1144 na parc. č. 1726/36 trafostanica, objekt č. 26 

- s. č. 1145 na parc. č. 1726/37 trafostanica, objekt č. 41 

- s. č. 1078 na parc. č. 1726/38 zdravotnícke zariadenie, objekt č. 3 

- s. č. 1079 na parc. č. 1727 dom, objekt č. 4 

2. časť JUH č. 2, Liptovský Mikuláš 

- pozemok - parc. č. 1726/42, o výmere 7490 m
2   

 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že VOP Trenčín, a.s. predložil všetky požadované doklady 

potrebné za účelom prijatia rozhodnutia a navrhol hlasovať a udeliť súhlas VV k predaju vyššie 

uvedeného nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Hlasovanie: 

Za: 3 hlasy, Proti: 0 hlasov, Zdržal sa: 0 hlasov 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním 

vyjadrili súhlas s predajom nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor udeľuje súhlas k predaju nepotrebného nehnuteľného majetku. 

K bodu 3 - Rôzne 

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV aby predniesli pripomienky, otázky, 

doplnenie. Prítomní členovia VV nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 - Záver  

Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV zasadnutie ukončil a poďakoval 

prítomným za účasť 

Ministerstvo obrany, predseda VV 

 

 
 



Obchodný vestník 61/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.03.2012  K004075 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 

Dátum konania:        15.3.2012 

Miesto konania:        Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

Prítomní:                   1. Ministerstvo obrany SR – JUDr. Ján Cingeľ 

2. Tatra banka, a.s. – MBA Kristína Vargová 

3. SEKO, s.r.o. – JUDr. Danica Birošová 

Začiatok:                   10.30 hod. 

Ukončenie:                11.00 hod. 

 Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

3. Rôzne 

4. Záver 

 K bodu 1 – Otvorenie 

Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril jeho predseda – Ministerstvo obrany SR Bratislava zastúpené 

JUDr. Jánom Cingeľom. Skonštatoval, že Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 

členovia VV. 

K bodu 2 – Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 31.1.2012 udelil súhlas s odpredajom prebytočného majetku 

spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 583 

na základe Návrhu na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku zn. VOPTN-91-1/2011 z 23.1.2011. 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku boli nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš zapísané na LV č. 6673, a to: 

1. časť JUH č. 1, Liptovský Mikuláš 
Pozemky: 
- parc. č. 1726/5, o výmere 958 m

2
 

- parc. č. 1726/36, o výmere 90 m
2
 

- parc. č. 1726/37, o výmere 96 m
2
 

- parc. č. 1726/38, o výmere 470 m
2
 

- parc. č. 1726/39, o výmere 2m
2
 

- parc. č. 1726/48, o výmere 6118 m
2
 

- parc. č. 1727, o výmere 236 m
2
 

Stavby: 
- s. č. 1224 na parc. č. 1726/5 sklady, objekt č. 39 
- s. č. 1144 na parc. č. 1726/36 trafostanica, objekt č. 26 
- s. č. 1145 na parc. č. 1726/37 trafostanica, objekt č. 41 
- s. č. 1078 na parc. č. 1726/38 zdravotnícke zariadenie, objekt č. 3 - s. č. 1079 na parc. č. 1727 dom,   
  objekt č. 4   
- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 28.11.2011                   310 800,- € 
- účtovná zostatková cena k 30.09.2011                                                      252 477,- € 
- všeobecná cena ZP č. 030/2011 Ing. Seifert                                              368 000,- €   
- všeobecná cena ZP č. 290/2011 Ing. Horný                                              357 000,- €   
 2. časť JUH č. 2, Liptovský Mikuláš 

- pozemok - parc. č. 1726/42, o výmere 7490 m
2   

  
- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 28.11.2011                   210 000,- € 
- účtovná zostatková cena k 30.09.2011                                                      196 043,- € 
- všeobecná cena ZP č. 031/2011 Ing. Seifert                                              184 000,- €   

V návrhu na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku zn. VOPTN-91-1/2011 z 23.1.2011 bola v 

časti JUH 2, Liptovský Mikuláš chybne uvedená účtovná zostatková cena k 30.9.2011 vo výške 196 043,- 

€. Správna účtovná zostatková cena k 30.9.2012 bola vo výške 104 310,- €. 



Hlasovanie: 

Za:                  3 hlasy 

Proti:               0 hlasov          

Zdržal sa:        0 hlasov 

Predseda Veriteľského výboru skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním 

nepovažujú vyššie uvedenú chybu v účtovnej zostatkovej cene za prekážku v realizácii odpredaja 

nehnuteľného majetku JUH 2 a vyjadrili súhlas s jeho predajom. 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor udeľuje súhlas k predaju nepotrebného nehnuteľného majetku. 

K bodu 3 - Rôzne 

Predseda Veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV aby predniesli pripomienky, otázky, 

doplnenie. Prítomní členovia VV nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 - Záver  

Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV zasadnutie ukončil a poďakoval 

prítomným za účasť  

Ministerstvo obrany, predseda VV 

 

Obchodný vestník 90/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.05.2012  K006014 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 

Dátum konania:        25.4.2012 

Miesto konania:        Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

Prítomní:                   1. Ministerstvo obrany SR – JUDr. Ján Cingeľ 

2. Tatra banka, a.s. – MBA Kristína Vargová 

3. SEKO, s.r.o. – JUDr. Danica Birošová 

Začiatok:                   09.00 hod. 

Ukončenie:               10.00 hod. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

3. Rôzne 

4. Záver 

K bodu 1 – Otvorenie 

Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril jeho predseda – Ministerstvo obrany SR Bratislava zastúpené 

JUDr. Jánom Cingeľom. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 

členovia VV. 

K bodu 2 – Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 

350 583 predložil všetkým členom Veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu žiadosť na 

schválenie odpredaja nehnuteľného majetku špecifikovaného v Návrhu na odpredaj nepotrebného 

nehnuteľného majetku zn. VOPTN-86-15/2012  z 18.4.2012 a v Návrhu na odpredaj nepotrebného 

nehnuteľného majetku zn. VOPTN-86-16/2012 z 24.4.2012. 

Jedná so o nasledovný nepotrebný majetok: 

časť č. 1, Banská Bystrica 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky:  

- parc. č. 3318/2 o výmere 2 283 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3318/3 o výmere 964 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/20 o výmere 1 434 m
2
, ostatné plochy 



- parc. č. 3319/23 o výmere 15 395 m
2
, ostatné plochy 

- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 27.02.2012                   536 000,- € 

- účtovná zostatková cena k 31.12.2011                                                      415 834,- € 

- všeobecná cena ZP č. 8/2011 Ing. Seifert                                                  883 000,- €   

- všeobecná cena ZP č. 296/2010 Ing. Horný                                               883 000,- €   

časť č. 2, Banská Bystrica 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/15 o výmere 2 535 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/16 o výmere 74 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/21 o výmere 1 067 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/22 o výmere 5 351 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/74 o výmere 1 142 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/83 o výmere 5 552 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

Stavby: 

- s. č. 7046 na parc. č. 3319/15 vodojem a čerpacia stanica 

- s. č. 4210 na parc. č. 3319/16 sklad technických plynov 

- CO kryt na parc. č. 3319/15 

- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 27.02.2012                   740 000,- € 

- účtovná zostatková cena k 31.12.2011                                                      441 380,- € 

- všeobecná cena ZP č. 13/2011, 14/2011 Ing. Seifert                                  963 000,- € 

- všeobecná cena ZP č. 151/2011 Ing. Horný                                               841 000,- €   

časť č. 3, Banská Bystrica 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/13 o výmere 121 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/14 o výmere 709 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/72 o výmere 2 383 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/73 o výmere 740 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/78 o výmere 903 m
2
, ostatné plochy - parc. č. 3319/84 o výmere 719 m

2
, ostatné plochy 

Stavby: 
- s. č. 4205 na parc. č. 3319/13 vrátnica 
- s. č. 4204 na parc. č. 3319/14 kuchynsko – jedálenský blok 
- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 27.02.2012                   300 000,- € 
- účtovná zostatková cena k 31.12.2011                                                      236 383,- € 
- všeobecná cena ZP č. 9/2011 Ing. Seifert                                                  603 000,- € 

- všeobecná cena ZP č. 95/2011 Ing. Horný                                                 600 000,- € 

časť č. 4, Banská Bystrica 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/12 o výmere 837 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/19 o výmere 2 821 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/25 o výmere 543 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/68 o výmere 348 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/80 o výmere 1 031 m
2
, zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 3319/81 o výmere 1 324 m

2
, 

zastavané plochy a nádvoria 
Stavba: 
- s. č. 6014 na parc. č. 3319/12, a na parc. č. 3319/81 technicko – administratívna budova  
- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 27.02.2012                   760 000,- € 
- účtovná zostatková cena k 31.12.2011                                                      501 645,- € 
- všeobecná cena ZP č. 28/2011 Ing. Seifert                                             1 420 000,- € 

- všeobecná cena ZP č. 248/2011 Ing. Horný                                            1 530 000,- €   



- všeobecná cena ZP č. 82/2012 USI Žilina                                              1 370 000,- € 

časť č. 5, Banská Bystrica 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/24 o výmere 5 834 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/70 o výmere 442 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/79 o výmere 2 202 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/82 o výmere 2 744 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

Stavba: 

- s. č. 14074 na parc. č. 3319/70 technický pavilón 

- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 27.02.2012                   470 000,- € 

- účtovná zostatková cena k 31.12.2011                                                      332 822,- € 

- všeobecná cena ZP č. 4/2012 Ing. Seifert                                                  859 000,- € 

- všeobecná cena ZP č. 297/2010 Ing. Horný                                               856 000,- €   

  

časť SEVER č. 1, Liptovský Mikuláš 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš zapísané na LV č. 6673, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 1726/21 o výmere 2 329 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 1726/22 o výmere 178 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 1726/23 o výmere 151 m
2
, zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 1726/72 o výmere 6 041 m

2
, 

zastavané plochy a nádvoria 
Stavby: 
- s. č. 1380 na parc. č. 1726/21 dielne 

- s. č. 1381 na parc. č. 1726/22 sklad 

- s. č. 1382 na parc. č. 1726/23 objekt technického vybavenia 

- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 27.02.2012                   362 000,- € 

- účtovná zostatková cena k 31.12.2011                                                      355 386,- € 

- všeobecná cena ZP č. 3/2012 Ing. Seifert                                                  650 000,- € 

- všeobecná cena ZP č. 32/2012 Ing. Horný                                                 642 000,- €   

7.Byt č. 3, Trenčín 
Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku je nižšie uvedená nehnuteľnosť, 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín zapísaná na LV č. 2749, a 
to: 
Stavba: 
- byt číslo 3 na 1. poschodí bytového domu súp. č. 867, vchod 10, na parc. č. 1951/2 a  parc. č. 1951/5, 

spoluvlastnícky podiel 1/1 celku, výmera bytu: 68,07 m
2
 

Pozemky: 
- parc. č. 1951/2, o výmere 209 m

2
, zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel:   68/320 k celku 

- parc. č. 1951/5, o výmere 60 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku 

- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 13.02.2012                     10 800,- € 

- zostatková cena                                                                                          5 435,- € 

- všeobecná cena ZP č. 38/2011 Ing. Gašparík                                              11 000,- € 

V súlade s Reštrukturalizačným plánom – časť II – Záväzná časť čl. 1.1. bol návrh na odpredaj 

nepotrebného nehnuteľného majetku predložené dozornej rade na prerokovanie. DR prerokovala (formou 

per rollam) návrh predstavenstva spoločnosti na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku v bodoch 

1 až 6 dňa 16.04.2012 a v bode 7 dňa 20.04.2012 a schválila ceny navrhnuté predstavenstvom 

spoločnosti. 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že VOP Trenčín, a.s. predložil všetky požadované doklady 

potrebné za účelom prijatia rozhodnutia a navrhol hlasovať a udeliť súhlas VV k predaju vyššie 

uvedeného nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Hlasovanie: 

Za:                  3 hlasy 



Proti:               0 hlasov          

Zdržal sa:        0 hlasov 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním 

vyjadrili súhlas s predajom nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor udeľuje súhlas k predaju nepotrebného nehnuteľného majetku. 

K bodu 3 - Rôzne 

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV aby predniesli pripomienky, otázky, 

doplnenie. Prítomní členovia VV nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 - Záver  

Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV zasadnutie ukončil a poďakoval 

prítomným za účasť 

Ministerstvo obrany, predseda VV 

 

Obchodný vestník 127/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.07.2012  K008494 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 

Dátum konania:        19.6.2012 

Miesto konania:        Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

Prítomní:                   1. Ministerstvo obrany SR – JUDr. Ján Cingeľ 

2. Tatra banka, a.s. – MBA Kristína Vargová 

3. SEKO, s.r.o. – JUDr. Danica Birošová 

Začiatok:                   13.30 hod. 

Ukončenie:               14.30 hod. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

3. Rôzne 

4. Záver 

K bodu 1 – Otvorenie  

Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril jeho predseda – Ministerstvo obrany SR Bratislava zastúpené 

JUDr. Jánom Cingeľom. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 

členovia VV. 

K bodu 2 – Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii, Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 

350 583 predložil všetkým členom Veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu žiadosť na 

schválenie odpredaja nehnuteľného majetku špecifikovaného v Doklade na rokovanie VV VOP Trenčín, 

a.s., č. VOPTN-86-20/2012 z 15.6.2012 a v Doklade na rokovanie VV VOP Trenčín, a.s., č. VOPTN-86-

22/2012 z 18.5.2012. 

Jedná so o nasledovný nepotrebný majetok: 

časť JUH č. 1, Liptovský Mikuláš                      

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš zapísané na LV č. 6673,  

a to:   

Pozemky:    

- parc. č. 1726/5, o výmere 958 m
2
 

- parc. č. 1726/36, o výmere 90 m
2
 

- parc. č. 1726/37, o výmere 96 m
2
 

- parc. č. 1726/38, o výmere 470 m
2
 

- parc. č. 1726/39, o výmere 2m
2
 



- parc. č. 1726/48, o výmere 6118 m
2
 

- parc. č. 1727, o výmere 236 m
2
 

Stavby: 

- s. č. 1224 na parc. č. 1726/5 sklady, objekt č. 39 

- s. č. 1144 na parc. č. 1726/36 trafostanica, objekt č. 26 

- s. č. 1145 na parc. č. 1726/37 trafostanica, objekt č. 41 

- s. č. 1078 na parc. č. 1726/38 zdravotnícke zariadenie, objekt č. 3 

- s. č. 1079 na parc. č. 1727 dom, objekt č. 4 

- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 9.5.2012                       283 500,- € 

- účtovná zostatková cena k 31.03.2012                                                      249 865,- € 

- všeobecná cena ZP č. 030/2011 Ing. Seifert                                              469 000,- €   

- všeobecná cena ZP č. 290/2011 Ing. Horný                                               509 000,- €   

časť JUH č. 2, Liptovský Mikuláš           

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku je nižšie uvedená nehnuteľnosť, 

nachádzajúca sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš zapísané na LV č. 6673, a to: 

- pozemok - parc. č. 1726/42, o výmere 7490 m
2   

 

- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 9.5.2012                       169 000,- € 

- účtovná zostatková cena k 31.03.2012                                                      104 310,- € 

- všeobecná cena ZP č. 031/2011 Ing. Seifert                                              184 000,- €   

  

časť STRED č. 3, Liptovský Mikuláš 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš zapísané na LV č. 6673, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 1726/11 o výmere 335 m
2 
- parc. č. 1726/92 o výmere 1121 m

2 
  

Stavba: 
s. č. 1236 na parc. č. 1726/11 sklad 
- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 9.5.2012                42 083,- € 
- účtovná zostatková cena k 31.03.2012                                               31 737,- € 
- všeobecná cena ZP č. 100/2012 Ing. Horný                                        43 500,- € 
 

časť STRED č. 4, Liptovský Mikuláš 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš zapísané na LV č. 6673, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 1726/13 o výmere 226 m
2
 

- parc. č. 1726/15 o výmere 268 m
2 
- parc. č. 1726/75 o výmere 841 m

2
 

Stavby: 
- s. č. 1233 na parc. č. 1726/13 sklad, budova č. 9 
- s. č. 1232 na parc. č. 1726/15 administratívna budova č. 27 
- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 9.5.2012                         70 383,- € 
- účtovná zostatková cena k 31.03.2012                                                        35 481,- € 
- všeobecná cena ZP č. 101/2012 Ing. Horný                                                 70 400,- €  

 
5. Byt č. 3, Trenčín 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku je nižšie uvedená nehnuteľnosť, 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín zapísaná na LV č. 2749, a 
to: 
Stavba:  

- byt číslo 2 na prvom nadzemnom podlaží (prízemí) bytového domu súp. č. 867, vchod 10, na parc. č. 

1951/2 a parc. č. 1951/5, spoluvlastnícky podiel 1/1 celku, výmera bytu:  99,55 m
2
 

- spoločné časti a spoločné zariadenia domu spoluvlastnícky podiel 100/320 k celku 

Pozemky: 

- parc. č. 1951/2, o výmere 209 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel    

- parc. č. 1951/5, o výmere 60 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 



- cena odsúhlasená predstavenstvom spoločnosti z 13.02.2012                     15 800,- € 

- zostatková cena k 31.3.2012                                                                        7 965,- € 

- všeobecná cena ZP č. 39/2011 Ing. Gašparík                                              16 000,- € 

V súlade s Reštrukturalizačným plánom – časť II – Záväzná časť čl. 1.1. bol návrh na odpredaj 

nepotrebného nehnuteľného majetku predložené dozornej rade na prerokovanie. DR na svojom 

zasadnutí 7.6.2012 prerokovala návrh predstavenstva spoločnosti na odpredaj prebytočného 

nehnuteľného majetku a schválila ceny navrhnuté predstavenstvom spoločnosti. 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že VOP Trenčín, a.s. predložil všetky požadované doklady 

potrebné za účelom prijatia rozhodnutia a navrhol hlasovať a udeliť súhlas VV k predaju vyššie 

uvedeného nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Hlasovanie: 

Za: 3 hlasy,  Proti: 0 hlasov,  Zdržal sa: 0 hlasov 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním 

vyjadrili súhlas s predajom nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor udeľuje súhlas k predaju nepotrebného nehnuteľného majetku. 

K bodu 3 - Rôzne 

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV aby predniesli pripomienky, otázky, 

doplnenie. Prítomní členovia VV nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 - Záver  

Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV zasadnutie ukončil a poďakoval 

prítomným za účasť 

Ministerstvo obrany, predseda VV 

 

Obchodný vestník 231/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 29.11.2012  K015711 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 

Dátum konania:      29.10.2012 

Miesto konania:      Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

Prítomní:                 1. Ministerstvo obrany SR – JUDr. Ján Cingeľ 

2. Tatra banka, a.s. – MBA Kristína Vargová 

3. SEKO, s.r.o. – JUDr. Danica Birošová 

Začiatok:                10.00 hod. 

Ukončenie:            10.30 hod. 

 Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

3. Rôzne 

4. Záver 

 K bodu 1 – Otvorenie 

 Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril jeho predseda – Ministerstvo obrany SR Bratislava zastúpené 

JUDr. Jánom Cingeľom. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 

členovia VV. 

 K bodu 2 – Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 583 predložil 

všetkým členom Veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu žiadosť na schválenie odpredaja 

nehnuteľného majetku špecifikovaného v liste č. VOPTN-132-5/2012 z 8.10.2012. 

Jedná so o nasledovný nepotrebný majetok: 



časť OBJEKT 2 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/15 o výmere 2 535 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/16 o výmere 74 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/21 o výmere 1 067 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/22 o výmere 5 351 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/74 o výmere 1 142 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/83 o výmere 5 552 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

Stavby: 

- s. č. 7046 na parc. č. 3319/15 vodojem a čerpacia stanica 

- s. č. 4210 na parc. č. 3319/16 sklad technických plynov 

Ostatný majetok: 

- CO kryt na parc. č. 3319/15 

- komunikácie o výmere 85 m 

- oplotenie o výmere 270 m 

časť OBJEKT 3 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/13 o výmere 121 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/14 o výmere 709 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/72 o výmere 2 383 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/73 o výmere 740 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/78 o výmere 903 m
2
, ostatné plochy - parc. č. 3319/84 o výmere 719 m

2
, ostatné plochy 

Stavby: 
- s. č. 4205 na parc. č. 3319/13 vrátnica 
- s. č. 4204 na parc. č. 3319/14 kuchynsko – jedálenský blok 
Ostatný majetok: 

- komunikácie o výmere 195 m 

- oplotenie za KCHJ blokom o výmere 95 m 

časť OBJEKT 4 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/12 o výmere 837 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/19 o výmere 2 821 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/25 o výmere 543 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/68 o výmere 348 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/80 o výmere 1 031 m
2
, zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 3319/81 o výmere 1 324 m

2
, 

zastavané plochy a nádvoria 
Stavba: 
- s. č. 6014 na parc. č. 3319/12, a na parc. č. 3319/81 technicko – administratívna budova 

Ostatný majetok: 

- komunikácie o výmere 145 m 

- oplotenie o výmere 24 m 

- plochy spevnené na sklad o výmere 814 m
2
 

časť OBJEKT 5 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/24 o výmere 5 834 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/70 o výmere 442 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 



- parc. č. 3319/79 o výmere 2 202 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/82 o výmere 2 744 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

Stavba: 

- s. č. 14074 na parc. č. 3319/70 technický pavilón 

Ostatný majetok: 

- komunikácie o výmere 20 m 

- oplotenie o výmere 211 m 

- osvetlenie pri TP o výmere 35 m 

V súlade s Reštrukturalizačným plánom – časť II – Záväzná časť čl. 1.1. bol návrh na odpredaj 

nepotrebného nehnuteľného majetku predložený dozornej rade na prerokovanie. DR na svojom 

zasadnutí 4.10.2012 prerokovala návrh predstavenstva spoločnosti a schválila odpredaj prebytočného 

nehnuteľného majetku. 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že VOP Trenčín, a.s. predložil všetky požadované doklady 

potrebné za účelom prijatia rozhodnutia a navrhol hlasovať a udeliť súhlas VV k predaju vyššie 

uvedeného nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Hlasovanie: 

Za:                  3 hlasy 

Proti:               0 hlasov          

Zdržal sa:        0 hlasov 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním 

vyjadrili súhlas s predajom nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor udeľuje súhlas k predaju nepotrebného nehnuteľného majetku. 

K bodu 3 - Rôzne 

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV aby predniesli pripomienky, otázky, 

doplnenie. Prítomní členovia VV nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 - Záver  

Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV zasadnutie ukončil a poďakoval 

prítomným za účasť 

Ministerstvo obrany ,   predseda VV 

 
 
Obchodný vestník 105/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.06.2013  K009782 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská  8, 911 05 Trenčín  
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 29R/4/2010 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 29R/4/2010 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 

Dátum konania:        30.4.2013 

Miesto konania:        Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

Prítomní:                   1. Ministerstvo obrany SR – JUDr. Daniel Lukáč 

2. Tatra banka, a.s. – MBA Kristína Vargová 

3. SEKO, s.r.o. – JUDr. Danica Birošová 

Začiatok:                   11.00 hod. 

Ukončenie:               11.30 hod. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

3. Rôzne 

4. Záver 

K bodu 1 – Otvorenie 

Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril jeho predseda – Ministerstvo obrany SR Bratislava zastúpené 

JUDr. Danielom Lukáčom. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 

členovia VV. 



K bodu 2 – Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 583 predložil 

všetkým členom Veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu návrh na schválenie odpredaja 

nepotrebného majetku špecifikovaného v liste č. VOPTN-96-5/2013 z 21.2.2013. 

Jedná so o nasledovný nepotrebný majetok: 

časť OBJEKT 2 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/15 o výmere 2 535 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/16 o výmere 74 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/21 o výmere 1 067 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/22 o výmere 5 351 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/74 o výmere 1 142 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/83 o výmere 5 552 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

Stavby: 

- s. č. 7046 na parc. č. 3319/15 vodojem a čerpacia stanica 

- s. č. 4210 na parc. č. 3319/16 sklad technických plynov 

Ostatný majetok: 

- CO kryt na parc. č. 3319/15 

- komunikácie o výmere 85 m 

- oplotenie o výmere 270 m 

časť OBJEKT 3 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/13 o výmere 121 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/14 o výmere 709 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/72 o výmere 2 383 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/73 o výmere 740 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/78 o výmere 903 m
2
, ostatné plochy - parc. č. 3319/84 o výmere 719 m

2
, ostatné plochy 

Stavby: 
- s. č. 4204 na parc. č. 3319/14 kuchynsko – jedálenský blok 
- s. č. 4205 na parc. č. 3319/13 vrátnica 

Ostatný majetok: 

- komunikácie o výmere 195 m 

- oplotenie za KCHJ blokom o výmere 95 m 

časť OBJEKT 4 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/12 o výmere 837 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/19 o výmere 2 821 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/25 o výmere 543 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/68 o výmere 348 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/80 o výmere 1 031 m
2
, zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 3319/81 o výmere 1 324 m

2
, 

zastavané plochy a nádvoria 
Stavba: 
- s. č. 6014 na parc. č. 3319/12, a na parc. č. 3319/81 technicko – administratívna budova 
Ostatný majetok: 
- komunikácie o výmere 145 m 

- oplotenie o výmere 24 m 

- plochy spevnené na sklad o výmere 814 m
2
 

  



časť OBJEKT 5 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Radvaň, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica zapísané 

na LV č. 2582, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 3319/24 o výmere 5 749 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/70 o výmere 442 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/79 o výmere 2 202 m
2
, ostatné plochy 

- parc. č. 3319/82 o výmere 2 744 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 3319/85 o výmere 85 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

Stavba: 

- s. č. 14074 na parc. č. 3319/70 technický pavilón - s. č. 4212 na parc. č. 3319/85 oceľový prístrešok „S“ 
Ostatný majetok: 
- komunikácie o výmere 20 m 
- oplotenie o výmere 211 m 

- osvetlenie pri TP o výmere 35 m 

časť SEVER 1 

Predmetom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku sú nižšie uvedené nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský 

Mikuláš zapísané na LV č. 6673, a to: 

Pozemky: 

- parc. č. 1726/21 o výmere 2 329 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 1726/22 o výmere 178 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 1726/23 o výmere 151 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 1726/72 o výmere 5 276 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

- parc. č. 1726/95 o výmere 134 m
2
, zastavané plochy a nádvoria - parc. č. 1726/96 o výmere 631 m

2
, 

zastavané plochy a nádvoria 
Stavby: 
- s. č. 1380 na parc. č. 1726/21 dielne 

- s. č. 1381 na parc. č. 1726/22 sklad 

- s. č. 1382 na parc. č. 1726/23 objekt technického vybavenia 

Ostatný majetok: 

- komunikácie ostatné o výmere 55 m 

- oplotenie vonkajšie o výmere 220 m 

- oplotenie vnútorné o výmere 812 m 

- vonkajšie osvetlenie o výmere 124 m 

V súlade s Reštrukturalizačným plánom – časť II – Záväzná časť čl. 1.1. bol návrh na odpredaj 

nepotrebného nehnuteľného majetku predložený dozornej rade na prerokovanie. DR na svojom 

zasadnutí 8.2.2013 prerokovala návrh predstavenstva spoločnosti a schválila odpredaj prebytočného 

nehnuteľného majetku. 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že VOP Trenčín, a.s. predložil všetky požadované doklady 

potrebné za účelom prijatia rozhodnutia a navrhol hlasovať a udeliť súhlas VV k predaju vyššie 

uvedeného nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Hlasovanie: 

Za:                  3 hlasy 

Proti:               0 hlasov          

Zdržal sa:        0 hlasov 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním 

vyjadrili súhlas s predajom nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor udeľuje súhlas k predaju nepotrebného nehnuteľného majetku. 

K bodu 3 - Rôzne 

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV aby predniesli pripomienky, otázky, 

doplnenie. Prítomní členovia VV nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 - Záver  

Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV zasadnutie ukončil a poďakoval 

prítomným za účasť 

Ministerstvo obrany,  predseda VV 
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Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
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Miesto konania:        Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

Prítomní:                   1. Ministerstvo obrany SR – JUDr. Daniel Lukáč 

2. Tatra banka, a.s. – MBA Kristína Vargová 

3. SEKO, s.r.o. – JUDr. Danica Birošová 

Začiatok:                   11.00 hod. 

Ukončenie:                11.30 hod. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

3. Rôzne 

4. Záver 

K bodu 1 – Otvorenie 

Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril jeho predseda – Ministerstvo obrany SR Bratislava zastúpené 

JUDr. Danielom Lukáčom. Skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 

členovia VV. 

K bodu 2 – Udelenie súhlasu k odpredaju nehnuteľného majetku 

Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 350 583 predložil 

všetkým členom Veriteľského výboru prostredníctvom jeho predsedu návrh na schválenie odpredaja 

nepotrebného majetku špecifikovaného v liste č. VOPTN-128-13/2013 z 8.10.2013. 

Jedná so o nasledovný nepotrebný majetok: 

1.    Podniková rekreačná chata Chocholná 

-      nehnuteľnosti, vedené na liste vlastníctva č. 223 parcely registra „C“, katastrálne územie Chocholná-

Velčice, okres Trenčín, obec Chocholná-Velčice ako: 

· parc. č. 1764/4 o výmere2 095 m², zastavané plochy a nádvoria 

· parc. č. 1764/10 o výmere114 m², zastavané plochy a nádvoria 

· stavba súp. č. 642, podniková rek. chata postavená na parc. č. 1764/10  o výmere 114 m², 

zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Chocholná-Velčice. 

2.    Byt č. 3 

-      nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva číslo 2749, vedenom Katastrálnym úradom Trenčín,          

Správa katastra Trenčín, Okres: Trenčín, Obec: Trenčín, Katastrálne územie: Zlatovce ako: 

· parc. č. 1951/2 o výmere 209 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

· parc č. 1951/5  o výmere 60 m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

· stavba súp. č. 867 bytový dom na parc. č. 1951/2 o výmere 209 m
2
, zastavané  plochy a nádvoria, 

kat. územie Zlatovce. 

3.    Pozemok parc. č. 1726/69 s prislúchajúcim oplotením 

a) nehnuteľnosti, vedené na liste vlastníctva č. 6673 parcely registra „C“, katastrálne územie Liptovský 

Mikuláš, okres, obec Liptovský Mikuláš ako: 

· parc. č. 1726/69 o výmere650 m², zastavané plochy a nádvoria 

b) ostatný majetok akciovej spoločnosti: 

· oplotenie vonkajšie o 

výmere47,5 m · oplotenie 

vnútorné o výmere40 m. 

4.    Pozemky a ostatný majetok v blízkosti Žilinskej univerzity 

a) nehnuteľnosti, vedené na liste vlastníctva č. 6673 parcely registra „C“, katastrálne      územie 

Liptovský Mikuláš, okres, obec Liptovský Mikuláš ako: 

· parc. č. 1726/41 o výmere175 m², zastavané plochy a nádvoria 



· parc. č. 1726/63 o výmere860 m², zastavané plochy a nádvoria 

· parc. č. 1726/64 o výmere1 744 m², zastavané plochy a nádvoria 

· parc. č. 1726/65 o výmere4 022 m², zastavané plochy a nádvoria 

· parc. č. 1726/67 o výmere224 m², zastavané plochy a nádvoria 

· parc. č. 1726/68 o výmere256 m², zastavané plochy a nádvoria 

b) ostatný majetok akciovej spoločnosti: 

· komunikácie živičné o výmere48 m 

· odstavná plocha pred ŽU860 m² 

· oplotenie vonkajšie o výmere219,5 m 

· oplotenie vnútorné o výmere35 m 

· komunikácie ostatné o 

výmere237 m · vonkajšie 

osvetlenie o výmere249 m. 

V súlade s Reštrukturalizačným plánom – časť II – Záväzná časť čl. 1.1. bol návrh na odpredaj 

nepotrebného nehnuteľného majetku predložený dozornej rade na prerokovanie. DR schválila odpredaj 

predmetného prebytočného nehnuteľného majetku rozhodnutím prijatým formou per rollam č. VOPTN-

49-10-2013 zo dňa 25.9.2013. 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že VOP Trenčín, a.s. predložil všetky požadované doklady 

potrebné za účelom prijatia rozhodnutia a navrhol hlasovať a udeliť súhlas VV k predaju vyššie 

uvedeného nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Hlasovanie: 

Za:                  3 hlasy 

Proti:               0 hlasov          

Zdržal sa:        0 hlasov 

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že prítomní členovia VV svojim jednomyseľným hlasovaním 

vyjadrili súhlas s predajom nepotrebného nehnuteľného majetku. 

Uznesenie č. 1 

Veriteľský výbor udeľuje súhlas k predaju nepotrebného nehnuteľného majetku. 

K bodu 3 - Rôzne 

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov VV aby predniesli pripomienky, otázky, 

doplnenie. Prítomní členovia VV nemali žiadne pripomienky. 

K bodu 4 - Záver  

Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV zasadnutie ukončil a poďakoval 

prítomným za účasť 

Ministerstvo obrany SR , predseda VV 
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 350 583 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
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Druh podania: Iné zverejnenie 

Oznámenie o ukončení dozornej správy 
Ing. Katarína Roderová ako reštrukturalizačný správca dlžníka Vojenský opravárenský podnik Trenčín, 
a.s., so sídlom: Kasárenská 8, Trenčín, IČO: 36 350 583 (spoločnosť zanikla a zrušila sa bez likvidácie ku 
dňu 31.08.2014), nástupnícka spoločnosť Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 04 
Trenčín, IČO: 36 351 156 od 01.09.2014, ktorá je zároveň aj univerzálnym právnym nástupcom v zmysle 
§ 165 ods. 1 ZKR oznamuje ukončenie dozornej správy a funkcie dozorného správcu z dôvodu úplného 
splnenia reštrukturalizačného plánu a splatenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z reštrukturalizačného 
plánu. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú zverejnením oznamu o ukončení 
dozornej správy v Obchodnom vestníku. 
Ing. Katarína Roderová, správca 


