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Obchodný vestník 224/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.11.2014 K022774 
Spisová značka: 38K/47/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka EFFORTY s.r.o. so sídlom Opatovská 
1735, 911 01 Trenčín, IČO 44 926 073, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 
EFFORTY s.r.o. so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO 44 926 073 takto 
rozhodol 
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510. 
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d á zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení 
majetnosti je povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z 
majetku, pri ktorom možno dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka 
odporovateľným právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý predstavuje nárok všeobecnej podstaty z 
titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. 
III. Predbežný správca je p o v i n n ý predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania 
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote 
najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od 
ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie 
a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ) 
Okresný súd Trenčín dňa 18.11.2014 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 232/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.12.2014 K023526 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EFFORTY s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 926 073 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/47/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2014 S1510 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.11.2014, číslo konania: 38K/47/2014-62 vydaným v 
právnej veci navrhovateľa – dlžníka EFFORTY s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, Slovenská 
republika, IČO: 44 926 073, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30752/R ( ďalej len ako: „dlžník“ ) o návrhu na vyhlásenie konkurzu na 
majetok právnickej osoby, došlo ustanoveniu fyzickej osoby: 
Mgr. Branislav Zemanovič, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 
41 441 770, zapísanej v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky, značka správcu: S1510, do funkcie predbežného správcu s dátumom zverejnenia 
uvedeného uznesenia v Obchodnom vestníku OV 224/2014 zo dňa 24.11.2014, s účinkami 
zverejnenia dňa 25.11.2014; 
Z titulu výkonu funkcie predbežného správcu podľa § 21 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len 
ako: „ZKR“ ), dovoľujem týmto vyzvať osoby, ktoré majú vedomosť o podnikateľskej činnosti dlžníka, 
aby predbežnému správcovi poskytli informácie ( ak takými disponujú ) o súčasnom majetku dlžníka či 
majetku, ktorý bol dlžníkom predaný, darovaný či inak scudzený v prospech tretích osôb za obdobie 
od jeho vzniku, a to elektronicky e-mailom na adresu: zemanovic@onlinespravca.sk, prípadne 
telefonicky na čísle: ( +421 ) 032/65 830 76. 
Predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, 
t.j. 6638,78 EUR ( podľa § 9 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 
665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ), predbežný 
správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v 
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dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z 
hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka                   
( § 21 ods. 1 ZKR ). 
S pozdravom, 
Mgr. Branislav Zemanovič 
predbežný správca dlžníka: EFFORTY s.r.o. 
sp. zn. konania: 38K/47/2014 
konanie vedné pred Okresným súdom Trenčín 
 
 
 
Obchodný vestník 232/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.12.2014 K023527 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EFFORTY s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 926 073 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Spisová značka súdneho spisu: 38K/47/2014 
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2014 S1510 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.11.2014, číslo konania: 38K/47/2014-62 vydaným v 
právnej veci navrhovateľa – dlžníka EFFORTY s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, Slovenská 
republika, IČO: 44 926 073, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30752/R ( ďalej len ako: „dlžník“ ) o návrhu na vyhlásenie konkurzu na 
majetok právnickej osoby, došlo ustanoveniu fyzickej osoby: 
Mgr. Branislav Zemanovič, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 
41 441 770, zapísanej v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky, značka správcu: S1510, do funkcie predbežného správcu s dátumom zverejnenia 
uvedeného uznesenia v Obchodnom vestníku OV 224/2014 zo dňa 24.11.2014, s účinkami 
zverejnenia dňa 25.11.2014; 
Z titulu výkonu funkcie predbežného správcu podľa § 21 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov               
( ďalej len ako: „ZKR“ ), dovoľujem si týmto vyzvať osoby, ktoré sú v právnom postavení 
veriteľa dlžníka , aby predbežného správcu informovali o existencii ich pohľadávky voči 
dlžníkovi, t.j. najmä o právnom titule vzniku, výške, splatnosti či úkonoch vymáhania 
existujúcich pohľadávok, a to elektronicky e-mailom na adresu: zemanovic@onlinespravca.sk, 
prípadne telefonicky na čísle: ( +421 ) 032/65 830 76. O vyššie uvedené žiadam z dôvodu 
preskúmavania včasnosti podania návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. 
Predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, 
t.j. 6638,78 EUR ( podľa § 9 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 
665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ), predbežný 
správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v 
dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z 
hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka ( 
§ 21 ods. 1 ZKR ). 
S pozdravom, 
Mgr. Branislav Zemanovič 
predbežný správca dlžníka: EFFORTY s.r.o. 
sp. zn. konania: 38K/47/2014 
 
 
Obchodný vestník 5/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.01.2015 K000390 
Spisová značka: 38K/47/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi EFFORTY s.r.o.                    
so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO 44 926 073, ktorého predbežným správcom je Mgr. 
Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510,                
o žiadosti predbežného správcu o uloženie výzvy na poskytnutie súčinnosti a vyžiadanie bankových 
výpisov z účtov dlžníka súdom, takto 
rozhodol 
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I. Predbežný správca Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, 
značka správcu S1510, sa v y z ý v a, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil 
neúplnosť návrhu na uloženie výzvy na poskytnutie súčinnosti doručeného tunajšiemu súdu dňa 
23.12.2014, nasledovne: 
- je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť 
podpísané a datované, 
- je potrebné úplne označiť súčasných konateľov dlžníka ako aj posledného konateľa dlžníka - 
menom, priezviskom, bydliskom, prípadne dátumom narodenia, 
- je potrebné predložiť listiny na preukázanie, že konatelia dlžníka boli riadne vyzvaní predbežným 
správcom na poskytnutie súčinnosti a napriek tomu súčinnosť odopierajú poskytnúť, resp. ju 
prehliadajú, 
- je potrebné odstrániť nezrozumiteľnosť žiadosti o vyžiadanie bankových výpisov z účtov dlžníka 
súdom, 
- v prípade, ak predbežný správca žiada súd o uloženie pokuty tretím osobám, je potrebné označiť 
tretie osoby úplným menom, sídlom a IČO ak im bolo pridelené, ktorým predbežný správca navrhuje 
uložiť pokutu, pričom je potrebné preukázať súdu, že tretie osoby neposkytli predbežnému správcovi 
požadovanú súčinnosť čo do rozsahu alebo ním určeného času, resp. je potrebné uviesť či ich 
predbežný správca i opakovane vyzýval na poskytnutie súčinnosti, pričom o uvedenom je potrebné 
predložiť súdu o tom svedčiace listiny. 
II. Predbežný správca Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, 
značka správcu S1510 sa p o u č u j e , že v prípade neodstránenia neúplnosti žiadosti o uloženie 
výzvy na poskytnutie súčinnosti a vyžiadanie bankových výpisov z účtov dlžníka súdom, sa na jeho 
podanie doručené tunajšiemu súdu dňa 23.12.2014 nebude prihliadať. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné. 
Okresný súd Trenčín dňa 2.1.2015 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 
 
Obchodný vestník 7/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.01.2015 K000626 
Spisová značka: 38K/47/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi EFFORTY s.r.o.                 
so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO 44 926 073, ktorého predbežným správcom je Mgr. 
Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správca S1510,                 
o žiadosti predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy o stave zisťovania 
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch takto 
rozhodol 
Predbežnému správcovi Mgr. Branislavovi Zemanovičovi so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, značka správca S1510 sa p r e d l ž u j e lehota na podanie záverečnej správy o stave 
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch do 23.01.2015. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné (§ 198 ZKR). 
Okresný súd Trenčín dňa 7.1.2015 
JUDr. Hana Hubináková, sudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 25/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.02.2015 K002816 
Spisová značka: 38K/47/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi EFFORTY s.r.o. so 
sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO 44 926 073, ktorého predbežným správcom je Mgr. 
Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správca S1510,                     
o žiadosti predbežného správcu o uloženie výzvy na poskytnutie súčinnosti vyžiadaním bankových 
výpisov z účtov dlžníka súdom, takto 
rozhodol 
Žiadosť predbežného správcu Mgr. Branislava Zemanoviča so sídlom kancelárie Piaristická 44,                   
911 01 Trenčín, značka správca S1510 o uloženie výzvy na poskytnutie súčinnosti vyžiadaním 
bankových výpisov z účtov dlžníka súdom sa z a m i e t a . 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné (§ 198 ZKR). 
Okresný súd Trenčín dňa 2.2.2015 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 



Obchodný vestník 26/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.02.2015 K002939 
Spisová značka: 38K/47/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka EFFORTY s.r.o. so sídlom Opatovská 
1735, 911 01 Trenčín, IČO 44 926 073, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 
EFFORTY s.r.o. so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO 44 926 073 takto 
rozhodol 
Konkurzné konanie voči dlžníkovi EFFORTY s.r.o. so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín,                
IČO 44 926 073 sa  z a s t a v u j e pre nedostatok majetku dlžníka. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v troch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného 
súdu Trenčín. 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, 
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom 
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa 
odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku               
v znení neskorších predpisov). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté             
vo veci samej možno odôvodniť len tým, že 
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, 
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, 
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, 
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, 
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, 
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, 
- rozhodoval vylúčený sudca, 
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, 
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, 
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné 
  na zistenie rozhodujúcich skutočností, 
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, 
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré 

doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia 
sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok 
nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník 
konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého 
stupňa), 

- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2,            
§ 205a ods. 1, § 221 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení 
neskorších predpisov). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom 
vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom. 

Okresný súd Trenčín dňa 2.2.2015 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 44/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.03.2015 K005079 
Spisová značka: 38K/47/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka EFFORTY s.r.o. so sídlom Opatovská 
1735, 911 01 Trenčín, IČO 44 926 073, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 
EFFORTY s.r.o. so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO 44 926 073, uznesením č.k. 
38K/47/2014-183 zo dňa 02.02.2015 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.02.2015. 
Okresný súd Trenčín dňa 27.2.2015 
Mgr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník 
 


