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Obchodný vestník 117/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.06.2014 K011788 
Spisová značka: 40K/17/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. so 
sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 706, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok 
dlžníka Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 
706 takto rozhodol 
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. so sídlom 
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 706. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: 
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto  
    povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze  
    odporovať,  
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; 
    už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, 
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom 
    začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon  
    zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke  
    alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na  
    pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje. 
Okresný súd Trenčín dňa 16.6.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 

Obchodný vestník 125/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 02.07.2014 K012652 
Spisová značka: 40K/17/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. so 
sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 706, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok 
dlžníka Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 
706 takto rozhodol 
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. so sídlom 
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 706. 
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 
911 01 Trenčín, značka správcu S1369. 
III. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do 
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných 
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú 
podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o 
týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú 
písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po 
skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu 
konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu 
majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. 
IV. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí 
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch 
Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 
29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na 
majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomných správach. 
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a                     
v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 40K/17/2014. Za deň vyhlásenia konkurzu sa 
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
VI. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze 
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.)). Prihláška sa 
podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej 



lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 
2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň 
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá 
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ 
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 
prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik 
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška 
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko 
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia 
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada 
(§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, 
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 
Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť 
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak 
zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná 
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu 
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky 
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku 
neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v 
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou 
možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky 
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený 
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. 
č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej 
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe 
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto 
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje 
jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom 
jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 
7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote 
neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate 
právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže 
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení 
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa 
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom 
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej 
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a 
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku 
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej 
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len 
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom 
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, 
kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu 
smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za 
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku 
zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno 
mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia 
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 
7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca 
vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, 
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu 
nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. 
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu 



bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde 
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie 
uznesením odmietne   (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej 
písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti                            
v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom 
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení                      
v Obchodnom vestníku. 
Okresný súd Trenčín dňa 25.6.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 129/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.07.2014 K012948 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. so sídlom 
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706, oznamuje, že do správcovského spisu je možné 
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 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 na telefónnom čísle 032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: 
roderova@onlinespravca.sk. 
V Trenčíne 03.07.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 129/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.07.2014 K012949 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Správca je povinný informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu , trvalé 
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,                  
v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
 
Ako správca úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, 
IČO: 31 575 706 (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, 
spis. zn.: 40K/17/2014 zo dňa 25.06.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a fyzická osoba 
Ing. Katarína Roderová, so sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 33 174 
873 zapísaná v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka 
správcu S 1369, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené                   
v Obchodnom vestníku SR č. OV 125/2014 dňa 02.07.2014. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín 
nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2014. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. 
 
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi Ing. Katarína 
Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 
40K/17/2014.  
 
Poučenie pre veriteľov: 
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. 
č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí 
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do 
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom 
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na 
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené                           
s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre 
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 
6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné 
náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku 
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, 
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny 
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, 
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 
Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť 
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak 
zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná 
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu 
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky 
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku 
neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa                     
v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie 
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však 
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky             
(§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, 
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 
3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku 
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku 
úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, 
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v 
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená   
(§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej 
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti 
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom 
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí 
až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca 
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, 
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a 
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku 
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej 
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len 
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
 
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov 
dlžníka. 
 
V Trenčíne, 03.07.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 146/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.07.2014 K014705 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 



Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. so 
sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706, Slovenská podľa ustanovenia § 34 ZKR 
zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 06.10.2014 o 10,00 hod. v sídle správcu na 
adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín. Prezentácia účastníkov začne o 9,30 hod. 
Program schôdze: 
1. Otvorenie, 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 
3. Voľba zástupcu veriteľov, 
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR), 
5. Záver. 
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného 
registra. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc alebo písomné poverenie veriteľa na 
zastupovanie v tomto konaní a doklad totožnosti. 
V Trenčíne dňa 28.07.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 149/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.08.2014 K014975 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. so sídlom Kasárenská 
9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie 
pohľadávky, číslo účtu je: 6625551010/1111 vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s., IBAN: SK57 1111 
0000 0066 2555 1010, SWIFT: UNCRSKBX Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: 
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak 
a.) bolo podané na predpísanom tlačive a 
b.) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu  
     pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový 
     účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie  
     pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, 
     musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo  
     čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť  
     ako pohľadávku proti podstate. 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 159/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.08.2014 K016065 
Spisová značka: 40K/17/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nová rusko-slovenská 
spoločnosť, s. r. o. v konkurze so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 706, ktorého 
správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu 
S1369, o návrhu správcu na poukázanie preddavku takto 
rozhodol 
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. 
Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, 
nevyplatený preddavok vo výške 1 659,70 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z 
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 23/2014. 



Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Okresný súd Trenčín dňa 13.8.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 171/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.09.2014 K017205 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Súbor Iná majetková hodnota 
 
Súbor Iná majetková hodnota 
 

 

P.č. 
 

 

Označenie 

 

 

popis 

 

Súpisová 

hodnota 

majetku 

(€) 
 

 

Deň zápisu 

 

Dôvod zapísania 

súpisovej zložky 

majetku 

 

1. 
 

iná majetková 
hodnota 

 

zostatok na bankovom účte vedenom v UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
 

8,17 € 

 

2.9.2014 

 

majetok vo vlastníctve 
úpadcu 

 

 

 

Súbor peňažné pohľadávky 

 

 
p.č. 
 

 
označenie 
 

 
celková 

suma 
 

 
mena 

 

 
právny dôvod vzniku 

 

 
dlžník 

 

súpisová 

hodnota 

majetku 
 

 
deň zápisu 

 
 

1. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
17,79 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2008-672 za nájom 
 

Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, 

s.r.o. T.G. MASARYKA 3425, 960 02 Zvolen, 

SR 
IČO: 36 021 091 
 

 
17,79 

 

 
02.09.2014 

 
 

2. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
115,54 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2011-069 za nájom 
 

Stanislava Hlbocká - EKO 

POWER Vlárska 379/2E, 911 05 

Trenčín, SR, 
IČO: 44 252 846 
 

 
115,54 

 

 
02.09.2014 

 

 
3. 

 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
329,41 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2010-299, 2012-345 za nájom 
 

EURO PRINT GROUP s.r.o. 

Štefanovičova 18, 811 04 

Bratislava, SR 
IČO: 35 772 417 
 

 
329,41 

 

 
02.09.2014 

 

 
4. 

 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
1636,20 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2008-069 za výrobky (brikety) 
 

FEREX-ŽSO spol.s r.o. 
Masarykova 427/31, 602 00 Brno, ČR 
IČO: 46 962 883 
 

 
1 636,20 

 

 
02.09.2014 

 
 

5. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
19,75 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2006-247 za nájom 
 

Ivan Hanzlík 
L. Novomeského 2688/2, 91108 Trenčín, SR 
IČO: 30 704 782 
 

 
19,75 

 

 
02.09.2014 

 
 

6. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
20520,51 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2008-648, 2008-649, 2008-

650, 2008-651, 2008-652, 2008-653, 

2008-654-podiel na obchodnej marže  

Iveta Hlaváčová 

INPEX 038 42 

Rakovo 110, 
IČO: 33 775 788 
 

 
20 520,51 

 

 
02.09.2014 

 

 
7. 

 

 
peňažná 

pohľadávka 
 

 
9,91 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2010-180, 2011-011 za nájom/ 

pôvodne spoločnosť HOSPITAL, s.r.o., 

Sibírska 695, 911 01 Trenčín, IČO: 36 300 

276, spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia 
12.02.2014/ 
 

GREAT, s. r. o. 
Olbrachtova 6/900, 911 01 

Trenčín, SR IČO: 43 999 930 
 

 
9,91 

 

 
02.09.2014 

 
 

8. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
316,96 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2006-107, 2006-125, 2006-143, 

2006-162, 2006-181, 2006-209, 2006-239- 

za nájom 
 

Janka Hašková - JOAN STYLE 

Halalovka 51/7, 91108 

Trenčín, SR 
IČO: 35 179 341 
 

 
316,96 

 

 
02.09.2014 

 

 
9. 

 

 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
11053,30 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2007-086, 2007-121, 2007-165, 

2007-207, 2007-243, 2006-282, 2007-322, 

2007-367, 2007-432, 2007-483, 2008-030– 

za nájom 
 

Ivan Kopunec - TIMO 
Lesnícka 27/1, 91105 

Trenčín, SR IČO: 17 660 254 
 

 
11 053,30 

 

 
02.09.2014 

 



 
10. 

 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
29,06 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2014-006 časť nájomného 
 

JS REAL SPOL. s.r.o. 
Kasárenská 9, 911 05 Trenčín, SR 
IČO: 45 643 334 
 

 
29,06 

 

 
02.09.2014 

 
 

11. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
1 538,85 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2006-164, 2006-183, 2006-211 

za nájom 
 

Jozef Minár - JOMA 
Inovecká 1, 91101 Trenčín, SR 
IČO: 11 773 022 
 

 
1 538,85 

 

 
02.09.2014 

 
 

12. 
 

 
peňažná 

pohľadávka 
 

 
5 041,85 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2008-512, 2008-569, 2008-

622, 2008-655, 2008-681, 2009-014, 

2009-061, 2009-421, 2009-485, 2009-

549, 2009-615, 2009-674, 2010-057, 

2010-097, 2010-161, 2010-209 za 

nájom 
 

 
laurie, s.r.o. 
Drietoma 353, 913 03 

Drietoma, SR IČO: 36 797 171 
 

 
5 041,85 

 

 
02.09.2014 

 

 
13. 

 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
119,39 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2007-379, 2009-608 za nájom 
 

Milan Mišura 
Novomeského 8, 91101 Trenčín, SR 
IČO: 17 749 425 
 

 
119,39 

 

 
02.09.2014 

 
 

14. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
1 946,18 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2008-069 za výrobky (brikety) 
 

OBDEN, s.r.o. 
Karlov čp.197, 284 01 Kutná Hora, ČR 
IČO: 62 742 604 
 

 
1 946,18 

 

 
02.09.2014 

 
 

15. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
983,64 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2006-109, 2006-127, 2006-

144, 2006-163, 2006-240, 2006-277 za 

nájom 
 

STAVOD s.r.o. 
Chocholná 334, 913 04 Chocholná-Velčice, SR 
IČO: 36 322 105 
 

 
983,64 

 

 
02.09.2014 

 
 

16. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
10154,99 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2008-554, 2008-555, 2008-

557, 2009-656 za materiál 
 

P.U.H. "K&S" SLAWOMIR 

SZOT Zakloadova 2, 

Raciborz, Poľsko 
IČO: PL6391197090 
 

 
10 154,99 

 

 
02.09.2014 

 
 

17. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
570,00 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2009-407 za výrobky (brikety) 
 

Podkrkonošská slévárna Dvůr Králové nad Labem 

s.r.o. Sylvárovská 2363, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, ČR 
IČO: 27 470 687 
 

 
570,00 

 

 
02.09.2014 

 
 

18. 
 

 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
2362,46 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2004-059, 2004-138 

prefakturácia el. energie a vody, 
Faktúra č. 2004-175 za výrobky (brikety) 
 

PROMET SLOVAKIA, s.r.o. 

Radlinského 1730, 026 01 Dolný 

Kubín IČO: 36 386 731 
 

 
2 362,46 

 

 
02.09.2014 

 
 

19. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
657,75 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2010-577, 2011-009, 2011-

036,1011-049,2011-074, 2011-090 za 

nájom 
 

Redbox spol. s r.o. 
Veľká Hradná 33, 913 24 Veľká Hradná, SR, 
IČO: 36 310 921 
 

 
657,75 

 

 
02.09.2014 

 
 

20. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
985,08 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2008-188, 2009-320 za 

výrobky ( brikety ) 
 

Lakotrade Slovakia, s.r.o. (pôvodne Seanergy Slovakia, 

s.r.o. ) Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov 
IČO: 36 020 966 
 

 
985,08 

 

 
02.09.2014 

 
 

21. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
57,29 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2008-188, 2009-320 za 

výrobky ( brikety ) 
 

SKS Foundry, a.s. v konkursu 
Revoluční 1195/71, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, ČR 
IČO: 25 822 101 
 

 
57,29 

 

 
02.09.2014 

 
 

22. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
3010,00 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2008-440, 2009-379, 2009-408 

za výrobky ( brikety ) 
 

Slévárna a strojírna, a.s. v 

konkursu Pilníkov 290, 542 42 

Trutnov, ČR 
IČO: 25 267 809 
 

 
3 010,00 

 

 
02.09.2014 

 
 

23. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
7361,20 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2004-448 za výrobky ( brikety ) 
 

Slévárna Liberec, a.s. 
Šumavská 524/31, 602 00 Brno, ČR 
IČO: 46 708 022 
 

 
7 361,20 

 

 
02.09.2014 

 
 

24. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
2224,89 

 

 
EUR 

 

 
Faktúra č. 2007-318 za výrobky ( brikety ) 
 

DSB EURO s.r.o. 
Dvorská 1035/7, 678 01 Blansko, ČR 
IČO: 63 468 867 
 

 
2 224,89 

 

 
02.09.2014 

 
 

25. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
297,24 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2008-068 za výrobky 

(brikety ) 8160,- CZK 
 

Krkonošská slévárna, s. r. o. v konkursu 
Sokolská 1263/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, ČR 
IČO: 25 290 576 
 

 
297,24 

 

 
02.09.2014 

  
26. 

 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
9,47 

 

 
EUR 

 

Faktúra č. 2008-306 za výrobky 

(brikety ) 260,- CZK 
 

SKS Foundry, a.s. v konkursu 
Revoluční 1195/71, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, ČR 
IČO: 25 822 101 
 

 
9,47 

 

 
02.09.2014 

 
 

27. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
20614,14 

 

 
EUR 

 

nevyúčtované platby exekútorom - EX 

95/05 (oprávnený PREMAKO a.s. ) 
 

JUDr. Zora Gáfriková - súdny 

exekútor Štefánikova 903/6 
040 01 Košice - Staré Mesto, SR 
 

 
20 614,14 

 

 
02.09.2014 

 
 

28. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
25370,30 

 

 
EUR 

 

nevyúčtované platby exekútorom - 

EX 1493/05 (oprávnený PEVAS 

s.r.o.) 
 

JUDr. Marián Janec - súdny 

exekútor Sad SNP 666/12 
010 01 Žilina, SR 
 

 
25 370,30 

 

 
02.09.2014 

 
 

29. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
3658,90 

 

 
EUR 

 

 
poskytnutá záloha na nedodaný tovar 
 

CARGOfina a.s. 
Mudroňova 26, 811 03 

Bratislava, SR IČO: 35 884 193 
 

 
3 658,90 

 

 
02.09.2014 

 
 

30. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
3559,21 

 

 
EUR 

 

nevyúčtované zálohy za služby 78 391,- 

CZK + 703,75 EUR 
 

Fompex Bohemia s.r.o. 
Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice - Zelené 

Předměstí, ČR IČO: 28 443 390 
 

 
3 559,21 

 

 
02.09.2014 

 
 

31. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
22818,83 

 

 
EUR 

 

nevyúčtovanie zálohy za 

sprostredkovanie obchodu 
 

Paed. Dr. Pavol Moško - STREDISKO ODBORNEJ 

PRÍPRAVY Martina Hricku 81/16, 91101 Trenčín, SR 
IČO: 37 129 384 
 

 
22 818,83 

 

 
02.09.2014 

 
 

32. 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
1500,00 

 

 
EUR 

 

 
poskytnutá záloha na nedodaný tovar 
 

GIMEX HANDEKSGES, 

M.B.H. Heiligeneich 84 
Heiligeneich, Rakúsko 
 

 
1 500,00 

 

 
02.09.2014 

 
 

33. 
 

 
peňažná 

pohľadávka 
 

 
125256,64 

 

 
EUR 

 

pohľadávka voči spoločníkovi - 

nezaúčtované finančné prostriedky 

poskytnuté na zabezpečenie obchodnej 

činnosti v RF a ČĽR ( vybudovanie colného a 

logistického terminálu) 
 

 
Jurij Viktorovič 

Saloženkin 

Podnovemeskovská 

8/5a Moskva, Ruská 

federácia 
 

 
125 256,64 

 

 
02.09.2014 

 



 
34. 

 

 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
3265,39 

 

 
EUR 

 

zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 

05.10.2006 (pohľadávka vznikla z titulu 

prenájmu nehnuteľnosti) 
 

Ing. Julián Brutenič - BEGAS 
Pod slivkou 519/5, 031 04 Liptovský 

Mikuláš IČO: 35 161 591 
 

 
3 265,39 

 

 
02.09.2014 

 

 
35. 

 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
25790,87 

 

 
EUR 

 

zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 

20.10.2010 ( predaj zlievarenských 

brikiet ) 
 

IVIDA s.r.o. 
Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8, ČR 
IČO: 28 511 964 
 

 
25 790,87 

 

 
02.09.2014 

 

 
36. 

 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
74 ,01 

 

 
EUR 

 

záloha na exekučné konanie č. 319/2014 

(oprávnený Sociálna poisťovňa) 
 

JUDr. Ladislav Ďorďovič ml., súdny 

exekútor Mierové námestie 1, 911 01 

Trenčín, SR 
 

 
74 ,01 

 

 
02.09.2014 

 
 
 

37. 
 

 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
 

2237,88 
 

 
 

EUR 
 

zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 

05.06.2014 ( faktúra č. 2014-154, 2014-192, 

2014-229, 2014-268, 2014-312, 2014-349, 

2014-387, 2014-432, 2014-473 a 2014-028 

za prenájom nehnuteľnosti spoločnosťou JS 

REAL s.r.o.) 
 

 
SOTRAKOM SK spol. s r.o. 
Veľké Stankovce 818, 913 11 Trenčianske 

Stankovce, SR IČO: 36 335 771 
 

 
 

2 237,88 
 

 
 

02.09.2014 
 

 
38. 

 

 
peňažná 

pohľadávka 
 

 
1153,98 

 

 
EUR 

 

zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 

05.06.2014 ( faktúra č. 2013-021, 2013-

068, 2013-155 za prenájom nehnuteľnosti 

spoločnosťou JS REAL s.r.o.) 
 

 

EKOADANA s.r.o. 
Drieňová 14, 821 01 

Bratislava, SR IČO: 36 811 122 
 

 
1 153,98 

 

 
02.09.2014 

 

 
39. 

 

 
peňažná 

pohľadávka 
 

 
1564,98 

 

 
EUR 

 

zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 

05.06.2014 ( faktúra č. 2013-386, 2013-

431, 2014-035, 2014-069, 2014-109 za 

prenájom nehnuteľnosti spoločnosťou JS 

REAL s.r.o.) 
 

 
Redbox spol. s r.o. 
Veľká Hradná 33, 913 24 Veľká 

Hradná, SR IČO: 36 310 921 
 

 
1 564,98 

 

 
02.09.2014 

 

 
 

40. 
 

 
 

peňažná 

pohľadávka 
 

 
 

1659,70 
 

 
 

EUR 
 

nespotrebovaná časť preddavku zloženého 

úpadcom na účet Okresného súdu Trenčín 

zaevidovaného pod položkou reg. D19 

23/2014, uznesenie 40K/17/2014-269 zo 

dňa 13.08.2014, zverejnené v OV č. 

159/2014 dňa 19.08.2014 
 

 
 
Okresný súd Trenčín 
 

 
 

1 659,70 
 

 
 

02.09.2014 
 

 

 

Súbor hnuteľné veci 

 

 

 

P.č. 
 

 

 

Označenie 
 

 

 

Popis hnuteľnej veci 
 

 
 
Rok výroby 

/zaradenia 

 

 
 
Stav 

opotrebovania 

 

 

Spolu 

vlastnícky 

podiel 

úpadcu 

 

 

 

Miesto 
uloženia 
 

 

Súpisová 

hodnota 

majetku 

(€) 

 

 

 

Deň zápisu 
 

Dôvod 

zapísania 

súpisovej 

zložky 

majetku 

 
 

1. 
 

 

hnuteľná vec 
 

vykurovacie teleso plynové výrobné 

číslo: DEVI 698 00 159 

 

 

2001 
 

 

opotrebované 
 

 

1/1 
 

Kasárenská 9, 

911 01 

Trenčín 

 

 

696,74 
 

 

2.9.2014 
 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 
 

 

2. 
 

 

hnuteľná vec 
 

priemyselná váha 

výrobné číslo: SP 6016/PR1612 
 

 

2003 
 

 

opotrebované 
 

 

1/1 
 

Kasárenská 9, 

911 01 

Trenčín 

 

 

20 004,75 
 

 

2.9.2014 
 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 
 

 

3. 
 

 

hnuteľná vec 
 

meracie a prepočítavacie zaradenie plynu, 

výrobné číslo: µ ELCOR 02681467 

 

 

2006 
 

 

opotrebované 
 

 

1/1 
 

Kasárenská 9, 

911 01 

Trenčín 

 

 

2 011,55 
 

 

2.9.2014 
 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 
 

 

 

4. 
 

 

 

hnuteľná vec 
 

tovar na sklade : ANTIROGI 10 

kg, 3,64€/kg 

ANTRACITOVY KOKS + SIC 50 kg, 0,29€/kg 

Modifikátor FeSiMg 93 kg, 2,52€/kg 

Nauhličovadlo 2000 kg, 0,56€/kg 

Plechy 25 kg, 0,83€/kg ROGI 

600, 150 kg, 5,80€/kg 

VUK TOP, 30kg, 4,88€/kg 
 

 

 

2004 
 

 

 

nepoužité 
 

 

 

1/1 
 

 

 

Kasárenská 9, 

911 01 

Trenčín 

 

 

 

2 437,28 
 

 

 

2.9.2014 
 

 

 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 

 

 

5. 
 

 

hnuteľná vec 
 

materiál na sklade : 

Fe koncentrát, 28,5 t, 22€/t 

Grafit, 3 t, 93,45€/t 
 

 

2008 
 

 

nepoužité 
 

 

1/1 
 

Kasárenská 9, 

911 01 

Trenčín 

 

 

907,35 
 

 

2.9.2014 
 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 
 

 

6. 
 

 

hnuteľná vec 
 

 
projekt: BURKIMA FASSO 
 

 
2002 

 

 
nerealizované 

 

 

1/1 
 

Kasárenská 9, 

911 01 

Trenčín 

 

 
161 020,05 

 

 

2.9.2014 
 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 
 

 

7. 
 

 

hnuteľná vec 
 

projekt: SAP SENEGAL - nedokončená 

výroby 

 

 
2002 

 

 
nerealizované 

 

 

1/1 
 

Kasárenská 9, 

911 01 

Trenčín 

 

 
282 354,99 

 

 

2.9.2014 
 

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu 
 

 



Obchodný vestník 181/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.09.2014 K018276 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o., so sídlom 
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 
ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej 
lehoty veriteľa: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281 : 
Pohľadávka č. 11/Z-1 prihlásená suma: 3 002,59 EUR 
Pohľadávka č. 11/Z-2 prihlásená suma: 288,89 EUR 
V Trenčíne 17.09.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obchodný vestník 192/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.10.2014 K019351 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Súpis oddelenej podstaty 
Zabezpečený veriteľ 1. v poradí : 
Iveta Hlaváčová INPEX, Rakovo 110, 038 42 Rakovo, IČO: 33 775 788 
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2/H-11 
 
 



Súbor pozemky 

 

 

K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané :  

Majetok inej osoby ako úpadcu : - 

P.č.

typ  

súpisovej 

položky 

majetku

druh 

pozemku

výmera 

(m2)
obec štát názov k.ú.

číslo 

LV

parcelné 

číslo

spolu 

vlastnícky 

podiel 

úpadcu

súpisová 

hodnota 

majetku (€)

Deň zápisu

Dôvod 

zapísania 

súpisovej 

zložky 

majetku 

Zabezpečný 

veriteľ                  

v 2. poradí

Číslo 

zabezpečenej 

pohľadávky 

podľa 

zoznamu

1 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

19619 Trenčín SR Zlatovce 395 1409/1 1/1 55 835,55 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

2 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

1225 Trenčín SR Zlatovce 395 1409/2 1/1 3 486,34 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

3 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

1176 Trenčín SR Zlatovce 395 1410 1/1 3 346,89 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

4 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

88 Trenčín SR Zlatovce 395 1411 1/1 250,45 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

5 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

772 Trenčín SR Zlatovce 395 1412 1/1 2 054,81 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

6 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

401 Trenčín SR Zlatovce 395 1413 1/1 1 141,24 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

7 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

5794 Trenčín SR Zlatovce 395 1414 1/1 16 489,69 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

8 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

174 Trenčín SR Zlatovce 395 1415 1/1 495,20 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

9 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

273 Trenčín SR Zlatovce 395 1416 1/1 776,96 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

10 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

576 Trenčín SR Zlatovce 395 1417 1/1 1 639,29 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

11 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

289 Trenčín SR Zlatovce 395 1418 1/1 822,49 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

12 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

289 Trenčín SR Zlatovce 395 1419 1/1 822,49 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

13 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

269 Trenčín SR Zlatovce 395 1420 1/1 765,57 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

14 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

234 Trenčín SR Zlatovce 395 1421 1/1 665,96 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

15 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

176 Trenčín SR Zlatovce 395 1422 1/1 500,89 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

16 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

249 Trenčín SR Zlatovce 395 1423 1/1 708,65 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/22-30

17 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

492 Trenčín SR Zlatovce 395 1424 1/1 1 400,23 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/22-30

18 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

513 Trenčín SR Zlatovce 395 1425 1/1 1 459,99 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/22-30

19 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

1504 Trenčín SR Zlatovce 395 1426 1/1 4 280,37 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

20 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

818 Trenčín SR Zlatovce 395 1428 1/1 2 328,02 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

21 Pozemok

Zastavané 

plochy a 

nádvoria

1778 Trenčín SR Zlatovce 395 1430 1/1 2 328,02 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu



Tretia osoba : - 

Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 

Sporný zápis : - 

 
 
 
 
 
Súbor stavby 

 
 

K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané :  

Majetok inej osoby ako úpadcu : - 

Tretia osoba : - 

Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 

Sporný zápis : - 

 

 

1 Stavba vrátnica nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1411 1/1 7 335,43 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

2 Stavba sklad nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1412 1/1 2 588,86 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

3 Stavba sklad nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1413 1/1 12 394,15 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

4 Stavba trafostanica nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1415 1/1 6 005,04 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

5 Stavba výrobná hala nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1416 1/1 1 396,00 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

6 Stavba garáž nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1417 1/1 9 885,95 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

7 Stavba výrobná hala nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1418 1/1 1 497,15 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

8 Stavba výrobná hala nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1419 1/1 1 492,03 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

9 Stavba sklad nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1420 1/1 37 839,00 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

10 Stavba výrobná hala nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1421 1/1 39 024,00 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

11 Stavba sklad nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1422 1/1 33 126,40 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

12 Stavba výrobná hala nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1423 1/1 2 936,83 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/22-30

13 Stavba sklad nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1424 1/1 1 710,81 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/22-30

14 Stavba sklad nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1425 1/1 1 710,81 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/22-30

15 Stavba výrobná hala nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1426 1/1 109 932,51 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

16 Stavba kotolňa nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1428 1/1 26 294,43 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

17 Stavba výrobná hala nemá Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1409/2 1/1 51 190,53 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

18 Stavba sklad 133 Trenčín SR Kasárenská 9 Zlatovce 395 1414 1/1 236 078,68 2.10.2014

majetok vo 

vlastníctve 

úpadcu

Daňový 

úrad 

Trenčín

6/S/31-83

Číslo 

zabezpečenej 

pohľadávky 

podľa zoznamu

Typ  

súpisovej 

položky 

majetku

P.č.

Zabezpečný 

veriteľ                  

v 2. poradí

Názov k.ú.Ulica, čísloŠtátObec
Súpisné 

číslo

Dôvod 

zapísania 

súpisovej 

zložky 

Deň zápisu

Súpisová 

hodnota 

majetku (€)

Spolu 

vlastnícky  

podiel 

úpadcu

Parcelné 

číslo

Číslo 

LV
Popis



 
 

K uvedeným súpisovým položkám je ďalej zapísané :  

Majetok inej osoby ako úpadcu : - 

Tretia osoba : - 

Deň a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby : - 

Sporný zápis : - 

 
 
 
Obchodný vestník 193/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.10.2014 K019483 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania: 06.10.2014 
Miesto konania: na adrese Piaristická 44, Trenčín 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Začiatok: 10,50 hod. 
Ukončenie: 11,15 hod. 
Prítomní: 
1. Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, veriteľ č. 3 
2. TN SaMo s.r.o., Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO: 36 351 954, veriteľ č. 8 
3. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piatistická 46/276, 911 01 Trenčín,                

IČO: 36 837 857, veriteľ č. 1 
4. Ing. Katarína Roderová – správca, 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu VV 
3. Odsúhlasenie spôsobu hlasovania VV 
4. Záver 
 
K bodu 1 - Otvorenie. 
Zasadnutie otvoril veriteľ s najvyšším počtom hlasov Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 
Trenčín, IČO: 00 312 037 zastúpený na základe poverenia Ing. Ján Margetín. Informoval, že zasadnutia 
veriteľského výboru sa zúčastnili všetci veritelia zvolení za členov veriteľského výboru podľa prezenčnej 
listiny, veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Prezenčná listina tvorí prílohu tohto zápisu. 
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Uznesenie č. 1. 
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru. 
 
K bodu 2- Voľba predsedu VV 
Veriteľ Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 zastúpený na základe 
poverenia Ing. Ján Margetín ako veriteľ s najväčším počtom hlasov navrhol, aby bol aj predsedom 
veriteľského výboru a vyzval prítomných, či majú ďalšie návrhy na predsedu veriteľského výboru. 
Prítomní iný návrh nemajú, následne bolo vykonané hlasovanie: 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za: 
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, 
TN SaMo s.r.o., Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO: 36 351 954, 
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piatistická 46/276, 911 01 Trenčín,                           
IČO: 36 837 857, 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
Uznesenie č. 2 
Uznesenie bolo prijaté. Predsedom veriteľského výboru bol zvolený veriteľ Mesto Trenčín, Mierové 
námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, s počtom hlasov 3. 
 
K bodu 3 
Podľa § 38 ods. 3 za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho 
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci 
členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. 
E-mailová komunikácia má povahu písomného styku a pre odosielateľov je plne záväzná bez 
akýchkoľvek obmedzení. Členovia veriteľského výboru schvaľujú vzájomnú e-mailovú komunikáciu medzi 
členmi veriteľského výboru a správcom na uvedené mailové adresy: 

Mesto Trenčín, jan.margetin@trencin.sk 

TN SaMo s.r.o., sameliakova@stonline.sk 

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., kosara@ak-birosova.sk 

Ing. Katarína Roderová – správca, roderova@onlinespravca.sk 
Uznesenie č.3 
Členovia veriteľského výboru berú uvedené na vedomie. 
 
K bodu 4 
Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil 
a poďakoval prítomným za účasť. 
predseda VV 
Mesto Trenčín, zastúpený na základe poverenia Ing. Jánom Margetínom 
 
 
 
 
Obchodný vestník 215/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.11.2014 K021705 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. v konkurze, 
so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením           
§ 28 ods. 3 ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej 
prihlasovacej lehoty veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 
Trenčín : 



Pohľadávka č. 6/S-84 prihlásená suma: 613,77 EUR 
V Trenčíne 05.11.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
 
Obchodný vestník 228/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.11.2014 K023104 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o., so sídlom 
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 
ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej 
lehoty veriteľa Slovenská republika – Krajský úrad v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 
00 215 759  
Pohľadávka č. 12/S-1 prihlásená suma: 33,00 EUR 
V Trenčíne 21.11.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
 
Obchodný vestník 232/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.12.2014 K023569 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oprava administratívnej chyby vo zverejnení v Obchodnom vestníku č. 228/2014 zo dňa 28.11.2014 
nesprávne: 
veriteľ:  
Slovenská republika – Krajský úrad v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 
správne: 
veriteľ:  
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 
759 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 244/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 22.12.2014 K024931 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 



Dátum konania: 12.12.2014 
Miesto konania: na adrese Piaristická 44, Trenčín 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Začiatok: 9,15 hod. 
Ukončenie: 10,19 hod. 
Prítomní: 
1. Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, veriteľ č. 3 
2. TN SaMo s.r.o., Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO: 36 351 954, veriteľ č. 8 
3. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46/276, 911 01 
Trenčín, IČO: 36 837 857, veriteľ č. 1 
4. Ing. Katarína Roderová – správca, 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie pohľadávok proti podstate 
3. Záver 
K bodu 1 - Otvorenie. 
Zasadnutie otvoril predseda veriteľského výboru Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, 
IČO:00 312 037 zastúpený na základe poverenia Ing. Ján Margetín. Informoval, že zasadnutia 
veriteľského výboru sa zúčastnili všetci veritelia zvolení za členov veriteľského výboru podľa prezenčnej 
listiny, veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Prezenčná listina tvorí prílohu tohto zápisu. 
Predseda veriteľského výboru konštatoval: 
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru. 
 
K bodu 2 - Schválenie pohľadávok proti podstate 
Predstúpil správca úpadcu Ing. Katarína Roderová, ktorá predložila členom veriteľského výboru zoznam 
pohľadávok proti podstate vyhotovený ku dňu 11.12.2014. Správca k jednotlivým položkám 
zaevidovaným v zozname pohľadávok proti podstate ( príloha ) podal podrobné vysvetlenie a vyzval 
členom veriteľského výboru, aby predložili svoje pripomienky a námietky. Žiadny z členov veriteľského 
výboru nepredložil námietky ani pripomienky. Následne predseda veriteľského výboru pristúpil k 
hlasovaniu o schválení pohľadávok proti podstate zapísaných v zozname pohľadávok proti podstate ku 
dňu 11.12.2014 v predloženom znení: 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za: 
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, 
TN SaMo s.r.o., Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO: 36 351 954, 
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46/276, 911 01 Trenčín,                           
IČO: 36 837 857, 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie č. 1 
Veriteľský výbor schvaľuje pohľadávky proti podstate zapísané v zozname pohľadávok proti podstate ku 
dňu 11.12.2014 ( príloha ) bez výhrad v predloženom znení. 
 
K bodu 3 - Záver 
Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil 
a poďakoval prítomným za účasť. 
 
predseda VV 
Mesto Trenčín 
zastúpený na základe poverenia Ing. Jánom Margetínom 
( príloha ) k nahliadnutiu v súdnom a správcovskom spise 
 
 
Obchodný vestník 245/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.12.2014 K025057 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 



Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania: 19.12.2014 
Miesto konania: na adrese Piaristická 44, Trenčín 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Začiatok: 9,00 hod. 
Ukončenie: 9,25 hod. 
Správca konkurznej podstaty úpadcu v súlade s § 82 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len ako: 
„ZKR“), doručil dňa 15.12.2014 všetkým členom veriteľského výboru žiadosť o uloženie záväzného 
pokynu zo dňa 11.12.2014, ktoré zaviažu správcu ako postupovať pri speňažovaní majetku 
podliehajúceho konkurzu. Za účelom schválenia záväzného pokynu správca zvolal schôdzu veriteľského 
výboru ( v súlade § 38 ods. 1 ZKR ), a to na deň 19.12.2014 v mieste sídla správcu so začiatkom             
o 9:00 hod. 
 
Prítomní členovia veriteľského výboru : 
1. Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037, veriteľ č. 3 
2. TN SaMo s.r.o., Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO: 36 351 954, veriteľ č. 8 
3. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46/276, 911 01 
Trenčín, IČO: 36 837 857, veriteľ č. 1 
4. Ing. Katarína Roderová – správca, 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu v zmysle predložených listín. 
3. Záver 
 
K bodu 1 - Otvorenie. 
Zasadnutie otvoril predseda veriteľského výboru Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, 
IČO: 00 312 037 zastúpený na základe poverenia Ing. Ján Margetín. Informoval, že zasadnutia 
veriteľského výboru sa podľa prezenčnej listiny zúčastnili všetci veritelia zvolení za členov veriteľského 
výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Prezenčná listina tvorí prílohu tohto zápisu. 
 
V zmysle § 38 ods. 2 ZKR platí: „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho 
členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti 
hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na 
schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.“ 
 
Predseda veriteľského výboru konštatoval: 
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru. 
 
K bodu 2 – Hlasovanie o uložení záväzného pokynu v zmysle predložených listín. 
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby sa vyjadrili, prípadne predložili námietky 
a pripomienky k žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu príslušnému orgánu – veriteľskému 
výboru zo dňa 11.12.2014, ktorý bol správcom úpadcu Ing. Katarína Roderová, predložený členom 
veriteľského výboru dňa 15.12.2014. Žiadny z členov veriteľského výboru nepredložil námietky ani 
pripomienky k predloženému návrhu. Následne predseda veriteľského výboru pristúpil k hlasovaniu                 
o schválení žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu v predloženom znení: 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za: 
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 
TN SaMo s.r.o., Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO: 36 351 954 
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., Piaristická 46/276, 911 01 Trenčín,                          
IČO: 36 837 857 
Proti:0 
Zdržal sa:0 



Veriteľský výbor na základe výsledkov hlasovania prijal nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
členov veriteľského výboru, t.j. počtom hlasov 3. 
 
Prijaté uznesenie č.1 : 
Veriteľský výbor ako príslušný orgán v konkurznej veci úpadcu Nová rusko – slovenská 
spoločnosť, s.r.o., Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706, č. k. 40K/17/2014, súhlasí                
so znením záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu zo dňa 11.12.2014 v súlade s ust.             
§ 92 ods. 1 písm. d) ZKR a za podmienok stanovených správcom bez výhrad. 
 
K bodu 3 - Záver 
Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil 
a poďakoval prítomným za účasť. 
 
Mesto Trenčín, predseda VV 
Zastúpený na základe poverenia Ing. Jánom Margetínom 
 
 
 
 
Obchodný vestník 247/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.12.2014 K025257 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Zabezpečený veriteľ 1. v poradí: 
Iveta Hlaváčová INPEX, Rakovo 110, 038 42 Rakovo, IČO: 33 775 788 
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2/H-11 
 
 

Súbor iná majetková hodnota 
   

      

P.č. Označenie  Popis 
Súpisová hodnota 
majetku v EUR 

Deň 
zápisu 

Dôvod zapísania 
súpisovej zložky 
majetku  

1. iná majetková hodnota príjem z prenájmu za 07-10/2014 42 040,60 € 22.12.2014 
majetok vo vlastníctve 
úpadcu 

 
 
 
 

Obchodný vestník 6/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 12.01.2015 K000489 
Spisová značka: 40K/17/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nová rusko-slovenská 
spoločnosť, s. r. o. v konkurze so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 706, ktorého 
správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu 
S1369, o návrhu popretého zabezpečeného veriteľa Iveta Hlaváčová - INPEX s miestom podnikania 
Rakovo 110, 038 42 Rakovo, IČO 33 775 788 na odvolanie správcu, takto 
rozhodol 
Návrh popretého zabezpečeného veriteľa Iveta Hlaváčová - INPEX s miestom podnikania Rakovo 110, 
038 42 Rakovo, IČO 33 775 788 na odvolanie správcu, sa z a m i e t a . 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Okresný súd Trenčín dňa 2.1.2015 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 



Obchodný vestník 18/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.01.2015 K002003 
Spisová značka: 40K/17/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nová rusko-slovenská 
spoločnosť, s. r. o. v konkurze so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 706, ktorého 
správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu 
S1369, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze 
veriteľov takto 
rozhodol 
Správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu 
S1369 sa p r i z n á v a paušálna odmena za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 
7 966,54 eura. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Okresný súd Trenčín dňa 22.1.2015 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 20/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.01.2015 K002180 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o., so sídlom 
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 
ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej 
lehoty veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín : 
 
Prihláška              vo výške                                    zapísaná pod por. č. 
por. č. 1       prihlásená suma:   16,00 EUR                           6/S-85 
por. č. 2       prihlásená suma:   26,30 EUR                           6/S-86 
por. č. 3       prihlásená suma:   34,40 EUR                           6/S-87 
por. č. 4       prihlásená suma:   41,50 EUR                           6/S-88 
por. č. 5       prihlásená suma:   97,40 EUR                           6/S-89 
por. č. 6       prihlásená suma:  253,50 EUR                          6/S-90 
por. č. 7       prihlásená suma:  382,90 EUR                          6/S-91 
por. č. 8       prihlásená suma:  435,00 EUR                          6/S-92 
por. č. 9       prihlásená suma:  516,40 EUR                          6/S-93 
por. č. 10     prihlásená suma:  530,50 EUR                          6/S-94 
por. č. 11     prihlásená suma:  539,30 EUR                          6/S-95 
por. č. 12     prihlásená suma:  542,50 EUR                          6/S-96 
por. č. 13     prihlásená suma:  565,60 EUR                          6/S-97 
por. č. 14     prihlásená suma:  568,20 EUR                          6/S-98 
por. č. 15     prihlásená suma:  676,10 EUR                          6/S-99 
por. č. 16     prihlásená suma:  773,00 EUR                          6/S-100 
por. č. 17     prihlásená suma:  789,30 EUR                          6/S-101 
por. č. 18     prihlásená suma:  831,60 EUR                          6/S-102 
por. č. 19     prihlásená suma:  868,30 EUR                          6/S-103 
por. č. 20     prihlásená suma:  897,10 EUR                          6/S-104 
por. č. 21     prihlásená suma:  911,40 EUR                          6/S-105 
por. č. 22     prihlásená suma:1075,30 EUR                          6/S-106 
por. č. 23     prihlásená suma:1164,00 EUR                          6/S-107 
por. č. 24     prihlásená suma 1229,20 EUR                          6/S-108 
por. č. 25     prihlásená suma:1286,40 EUR                          6/S-109 



por. č. 26     prihlásená suma:1384,60 EUR                          6/S-110 
por. č. 27     prihlásená suma:1416,90 EUR                          6/S-111 
por. č. 28     prihlásená suma:1510,40 EUR                          6/S-112 
por. č. 29     prihlásená suma:1515,70 EUR                          6/S-113 
por. č. 30     prihlásená suma:1992,30 EUR                          6/S-114 
por. č. 31     prihlásená suma:7151,90 EUR                          6/S-115 
por. č. 32     prihlásená suma:    30,00 EUR                          6/S-116 
por. č. 33     prihlásená suma:    30,60 EUR                          6/S-117 
 
V Trenčíne 26.01.2015 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 51/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.03.2015 K005882 
Spisová značka: 40K/17/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nová rusko-slovenská 
spoločnosť, s. r. o. v konkurze so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 706, ktorého 
správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu 
S1369, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu takto 
rozhodol 
Pri speňažovaní súpisových zložiek majetku úpadcu 
 
- súbor pozemky úpadcu zapísané v oddelenej podstate súpisu majetku zverejnenom v Obchodnom 
vestníku č. 192/2014 dňa 08.10.2014 - K019351 pod p. č. 1 až 21 
- súbor stavby úpadcu zapísané v oddelenej podstate súpisu majetku zverejnenom v Obchodnom 
vestníku č. 192/2014 dňa 08.10.2014 - K019351 pod p. č. 1 až 19 ďalej len „nehnuteľnosti podľa prílohy 
č. 1“ 
- súbor peňažné pohľadávky úpadcu zapísané vo všeobecnej podstate súpisu majetku 
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 171/2014 dňa 08.09.2014 - K017205 pod p. č. 1 až 39 
- súbor hnuteľné veci úpadcu zapísané vo všeobecnej podstate súpisu majetku zverejnenom v 
Obchodnom vestníku č. 171/2014 dňa 08.09.2014 - K017205 pod p. č. 1 až 7 ďalej len „hnuteľný majetok 
a peňažné pohľadávky v aktuálnej výške podľa prílohy č. 2“  
 
je s p r á v c a povinný p o s t u p o v a ť nasledovne: 
 
- nehnuteľnosti podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záväzného pokynu 
- hnuteľný majetok a peňažné pohľadávky v aktuálnej výške podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou záväzného pokynu; 
- databáza klientov so zmluvami v aktuálnej výške podľa prílohy č.3, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou záväzného pokynu; 
- záväzky úpadcu, ktoré súvisia s podnikom a vznikli po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu v 
súvislosti s prevádzkovaním podniku v aktuálnej výške podľa prílohy č.4, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou záväzného pokynu; 
- dvaja zamestnanci úpadcu v pracovnom pomere so vzdelaním v aktuálnom stave, podľa prílohy č.5, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záväzného pokynu. 
 
Predajom podniku formou verejného ponukového konania, vyhláseného správcom s podmienkami, 
ktoré sú súčasťou tohto záväzného pokynu, pričom scudzovaný podnik sa odpredáva za sumu minimálne 
vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku úpadcu, ktorá podnik tvorí a predstavuje sumu bez DPH. K 
danej sume sa DPH podľa osobitného predpisu nepripočítava. 
 
Záujemcovia v prvom kole verejného ponukového konania predkladajú cenové ponuky vo výške 
minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku úpadcu, ktorá podnik tvorí. V prípade, že prvé kolo 
verejného ponukového konania nebude úspešné, t.j. v prípade že nebude vybraný víťaz, resp. s víťazom 
nebude uzatvorená príslušná zmluva a správca vyhlási druhé opakované kolo, záujemcovia v druhom 
kole verejného ponukového konania predkladajú cenové ponuky vo výške minimálne 65% súpisovej 
hodnoty majetku úpadcu, ktorá podnik tvorí. V prípade, že správca verejné ponukové konanie zruší pred 
otvorením cenových ponúk, záujemcovia v druhom kole verejného ponukového konania predkladajú 
cenové ponuky v rovnakej výške ako v kole prvom. V prípade, že druhé kolo verejného ponukového 
konania nebude úspešné, t.j. v prípade že nebude vybraný víťaz, resp. s víťazom nebude 



uzatvorená príslušná zmluva a správca vyhlási tretie opakované kolo, záujemcovia v treťom kole 
verejného ponukového konania predkladajú cenové ponuky vo výške minimálne 30% súpisovej hodnoty 
majetku úpadcu, ktorá podnik tvorí. V prípade, že správca verejné ponukové konanie zruší pred 
otvorením cenových ponúk, záujemcovia v treťom kole verejného ponukového konania predkladajú 
cenové ponuky v rovnakej výške ako v kole druhom. V prípade, že víťaz verejného ponukového konania 
nebude určený ani po treťom kole, správca bude oprávnený speňažiť majetok predajom z voľnej ruky bez 
stanovenia minimálnej výšky cenovej ponuky, a to so súhlasom príslušného orgánu po obdržaní cenovej 
ponuky, ktorú správca vyhodnotí ako najvýhodnejšiu. Záujemca vždy predkladá súťažnú ponuku v sume 
bez DPH. 
 
Verejné ponukové konanie 
( súťažné podmienky verejného ponukového konania) 
 
Článok I. 
Vyhlásenie verejného ponukového konania a výsledok verejného ponukového konania 
 
1.1 Vyhlasovateľom tohto verejného ponukového konania je: 
Ing. Katarína Roderová, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873, 
zapísanej v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka 
správcu: S1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), 
ako správca úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. v konkurze, Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, 
Slovenská republika, IČO: 31 575 706, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 270/R ( ďalej aj ako: „úpadca“ ) 
sp. zn. konania: 40K/17/2014, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín; 
 
1.2 Toto verejné ponukové konanie je správcom vyhlásené za účelom predaja majetku podliehajúceho 
konkurzu úpadcu, zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná a oddelená podstata), pričom platí, 
že toto verejné ponukové konanie je správcom vyhlásené po predchádzajúcom súhlase ( resp. záväznom 
pokyne ) príslušného orgánu na speňaženie majetku zapísaného do súpisu; 
 
1.3 Verejné ponukové konanie sa začína dňom jeho uverejnenia na úradnej tabuli správcu. Toto verejné 
ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len ak o: „Obchodný zákonník“ ), nie je 
verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a nie je postupom 
podľa zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších predpisov. Správca oznam 
o začatí verejného ponukového konania uverejní v tlačovom periodiku minimálne s lokálnou pôsobnosťou 
a Obchodnom vestníku. 
 
Článok II. 
Predmet kúpy 
 
2.1 Predmet kúpy predstavuje podnik úpadcu, pričom presná špecifikácia predmetu kúpy je záujemcom 
sprístupňovaná na základe písomnej žiadosti. Záujemcovia o účasť vo verejnom ponukovom konaní si 
môžu v čase a na mieste uvedenom v oznámení resp. inzeráte vyzdvihnúť podmienky verejného 
ponukového konania, ktorých prílohou bude zoznam majetku určeného na predaj ako súčasti 
scudzovaného podniku, a to za úhradu 30,00 EUR. Správca si vyhradzuje právo poskytovať informácie, 
ako aj podmienky ponukového konania výlučne v pracovných dňoch, a to v sídle správcu počas úradných 
hodín kancelárie správcu. Správca môže odmietnuť poskytovať akékoľvek informácie jednotlivým 
záujemcom telefonicky alebo inými dostupnými elektronickými prostriedkami. Vysvetlenie obsahu, 
zámeru alebo podmienok tejto súťaže, či akékoľvek iné informácie s ňou súvisiace, je možné 
získať osobne u správcu po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: 
roderova@onlinespravca.sk <mailto:roderova@onlinespravca.sk>, a to až do uplynutia lehoty na 
predkladanie súťažných ponúk. 
 
2.2 Obhliadku predmetu kúpy je možné vykonať po predchádzajúcom vyžiadaní; 
 
2.3 Predmet predaja sa odpredáva za sumu minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku 
úpadcu, ktorá podnik tvorí a predstavuje sumu bez DPH. K danej sume sa DPH podľa osobitného 
predpisu nepripočítava. 
 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


Záujemcovia v prvom kole verejného ponukového konania predkladajú cenové ponuky vo výške 
minimálne vo výške sumy určenej spôsobom vyššie uvedeným. V prípade, že prvé kolo verejného 
ponukového konania nebude úspešné, t.j. v prípade že nebude vybraný víťaz, resp. s víťazom nebude 
uzatvorená príslušná zmluva a správca vyhlási druhé opakované kolo, záujemcovia v druhom kole 
verejného ponukového konania predkladajú cenové ponuky vo výške minimálne 65% súpisovej hodnoty 
majetku úpadcu, ktorá podnik tvorí. V prípade, že správca verejné ponukové konanie zruší pred 
otvorením cenových ponúk, záujemcovia v druhom kole verejného ponukového konania predkladajú 
cenové ponuky v rovnakej výške ako v kole prvom. V prípade, že druhé kolo verejného ponukového 
konania nebude úspešné, t.j. v prípade že nebude vybraný víťaz, resp. s víťazom nebude uzatvorená 
príslušná zmluva a správca vyhlási tretie opakované kolo, záujemcovia v treťom kole verejného 
ponukového konania predkladajú cenové ponuky vo výške minimálne 30% súpisovej hodnoty majetku 
úpadcu, ktorá podnik tvorí. V prípade, že správca verejné ponukové konanie zruší pred otvorením 
cenových ponúk, záujemcovia v treťom kole verejného ponukového konania predkladajú cenové ponuky 
v rovnakej výške ako v kole druhom. V prípade, že víťaz verejného ponukového konania nebude určený 
ani po treťom kole, správca bude oprávnený speňažiť majetok predajom z voľnej ruky bez stanovenia 
minimálnej výšky cenovej ponuky, a to so súhlasom príslušného orgánu po obdržaní cenovej ponuky, 
ktorú správca vyhodnotí ako najvýhodnejšiu. Záujemca vždy predkladá súťažnú ponuku v sume bez 
DPH. 
 
Článok III. 
Zmluva o predaji podniku 
 
3.1 Výsledkom procesu verejného ponukového konania je zmluva o predaji podniku. Speňažením 
podniku bude na kupujúceho resp. nadobúdateľa prevedený celý majetok predstavujúci podnik, veci 
práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zmluva sa bude primerane riadiť ustanoveniami § 476 
a nasl. ObZ v účinnom znení, t.j. ustanoveniami nominátnej zmluvy o predaji podniku. Na kupujúceho 
prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. Ku dňu účinnosti zmluvy je povinný 
predávajúci odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja. O prevzatí sa spíše zápisnica 
podpísaná oboma stranami. Znenie zmluvy o predaji podniku je možné písomne si vyžiadať u správcu za 
úhradu vecných nákladov. Uzatvorenie inej zmluvy ako zmluvy vyhotovenej správcom je vylúčené. 
 
Článok IV. 
Záujemca 
 
4.1 Do verejného ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia a je 
oprávnená na podnikanie. Záujemca musí byť spôsobilý byť predmetom zodpovednostných vzťahov za 
porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto odseku sa posudzuje vždy v súlade s 
príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej republiky. Fyzická osoba 
nepodnikateľ nie je osobou oprávnenou na účasť vo verejnom ponukovom konaní podľa týchto 
podmienok verejného ponukového konania. Záujemca musí byť oprávnený na podnikanie na území 
Slovenskej republiky v čase predkladania súťažnej ponuky a musí byť oprávnený na podnikanie. 
 
4.2 Do verejného ponukového konania sa nemôže zapojiť taká osoba, voči ktorej vyhlasovateľ eviduje 
akúkoľvek nezaplatenú splatnú pohľadávku. O tejto skutočnosti vyhlasovateľ záujemcovi vydá na 
požiadanie písomné potvrdenie. 
 
Článok V. 
Zábezpeka, Zmluvná pokuta 
 
5.1 Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty na finančnú zábezpeku najmenej 
vo výške najmenej 30% z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného 
konania. Zloženie zábezpeky je podmienkou platnej účasti záujemcu v ponukovom konaní. Zábezpeka 
musí byť zložená v prospech bankového účtu: Číslo účtu: 6625551010/1111 Názov banky: UniCredit 
Bank Czek Republik and Slovakia, a. s., BIC: UNCRSKBX, IBAN: SK5711110000006625551010. 
 
5.2 Zábezpeka slúži na úhradu akejkoľvek prípadnej pohľadávky, ktorá vyhlasovateľovi vznikne voči 
záujemcovi z akéhokoľvek neplnenia si alebo porušenia povinností záujemcom, ktoré mu vyplývajú 
z týchto podmienok verejného ponukového konania. Zábezpeka je v prípade víťaza započítavaná na 
úhradu kúpnej ceny. V prípade, že víťaz ponukového konania neuzavrie so správcom kúpnu zmluva na 



predaj podniku, ktorý je predmetom tohto ponukového konania alebo nezaplatí v lehote určenej týmito 
podmienkami kúpnu cenu ja správca oprávnený uplatniť voči víťazovi ponukového konania zmluvnú 
pokutu podľa dohody o zmluvnej pokute. 
 
5.3 Na vyžiadanie záujemca obdrží za úhradu vecných nákladov, v čase a na mieste uvedenom v 
ozname o verejnom ponukovom konaní vopred pripravenú písomnú dohodu o zmluvnej pokute, obsahom 
ktorej bude povinnosť záujemcu uhradiť k rukám správcu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ponúknutej 
kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu a to v prípade, ak bude vyhodnotený ako 
úspešný a odmietne uzavrieť zmluvu o predaji podniku, alebo nezaplatí zostatok kúpnej zmluvy 
riadne a včas podľa týchto podmienok. Zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou zálohou v zmysle 
týchto podmienok. 
 
Článok VI. 
Súťažná ponuka záujemcu 
 
6.1 Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje: 
- označenie záujemcu ( budúceho kupujúceho ) v rozsahu: meno a priezvisko / obchodné meno, trvalé 
bydlisko / sídlo / miesto podnikania, IČO; - originál alebo notársky overenú kópiu výpisu zo 
živnostenského, obchodného alebo iného registra, z ktorej budú zrejmé údaje podľa predchádzajúceho 
bodu a činnosti, na ktorých výkon je záujemca oprávnený ( takýto výpis, resp. údaje v ňom uvádzané 
musia zodpovedať aktuálnemu stavu v čase podania prihlášky a výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace 
ku dňu podania prihlášky ), resp. ich inak preukázať v súlade so súťažnými podmienkami. 
- výšku navrhovanej kúpnej ceny v mene EURO bez DPH; 
- preukázanie finančného krytia kúpnej ceny, a to: 
a) formou potvrdenia banky o disponibilnom zostatku finančných prostriedkov záujemcu, ktorý nemôže 
byť nižší, než je rozdiel navrhovanej kúpnej ceny a výšky zloženej zábezpeky, alebo 
b) formou bankovej záruky, pričom výška poskytnutej bankovej záruky nemôže byť nižšia, než je rozdiel 
navrhovanej kúpnej ceny a výšky zloženej zábezpeky. 
 
Iná forma preukázania krytia kúpnej ceny než vyššie uvedená nie je prípustná. Správca si vyhradzuje 
právo odmietnuť ponuky, kde finančné krytie nebude hodnoverne preukázané. 
- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky podľa podmienok ponukového konania, t.j. výpis z 
bankového účtu záujemcu, alebo potvrdenie o bezhotovostnom vklade na účet správcu. Zábezpeka musí 
byť na bankový účet správcu pripísaná najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie súťažných ponúk, 
inak sa na súťažnú ponuku neprihliada; 
- číslo bankového účtu záujemcu pre účely vrátenia zábezpeky; 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového konania, do 
ktorého predložil súťažnú ponuku a prehlásenie, že s obsahom príslušných súťažných podmienok sa 
oboznámil;  
- riadne podpísanú písomnú dohodu o zmluvnej pokute záujemcom; 
- označenie predmetu kúpy a prehlásenie záujemcu, že kupuje celý predmet kúpy, t.j. podniku úpadcu v 
rozsahu, akom je správcom definovaná v súťažných podmienkach; 
- prehlásenie záujemcu, že si je vedomý svojej povinnosti prevziať záväzky z pracovno - právnych 
vzťahov, správcom evidované ako záväzky z pracovno - právnych vzťahov v predmetnom konkurznom 
konaní úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o.; 
- prehlásenie záujemcu, si je vedomý svojej povinnosti uhradiť postúpené záväzky, správcom evidované 
ako pohľadávky proti podstate v predmetnom konkurznom konaní úpadcu Nová rusko-slovenská 
spoločnosť, s.r.o.; 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí s navrhovaným znením kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená s 
víťazom verejného ponukového konania a s ktorej obsahom mal možnosť sa oboznámiť u správcu; 
- prehlásenie záujemcu, že je ( záujemca alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne 
úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia; 
- prehlásenie záujemcu, že je svojou cenovou ponukou viazaný štyri kalendárne mesiace odo dňa jej 
predloženia, okrem prípadu, že dôjde k zrušeniu verejného ponukového konania správcom; 
- potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že voči nemu nie je vedené konkurzné 
konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku; 
- potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že voči nemu nie je vedené konkurzné 
konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku; 



- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že záujemca nemá 
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia a potvrdenie Sociálnej poisťovne 
a zdravotnej poisťovne (v ktorej sú poistení zamestnanci záujemcu) nie staršie ako 3 mesiace o tom, že 
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie; 
- prehlásenie záujemcu, že si je vedomý skutočnosti, že vyhlasovateľ ako prevádzkovateľ 
v zmysle zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov bude spracovávať osobné údaje záujemcu za účelom vstupovania do právnych vzťahov s 
veriteľom, pričom s takýmto postupom správcu súhlasí a v rozsahu, ktorý sa ho dotýka, udeľuje správcovi 
súhlas. Za osobné údaje záujemcu sa pre účely tohto ponukového konania považujú všetky údaje o jeho 
osobe, ktoré záujemca svojvoľne a vedome poskytne vyhlasovateľovi v súvislosti s ponukovým konaním, 
najmä, nie však iba: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo telefónne číslo. 
Osobné údaje záujemca poskytuje výlučne dobrovoľne. Záujemca čestne vyhlasuje, že si je vedomý 
resp. bol poučený o ochrane práv dotknutej osoby a oboznámený s informáciami podľa § 15 zákona číslo 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
 
6.2 Predloženou súťažnou ponukou je záujemca viazaný štyri mesiace odo dňa jej predloženia, okrem 
prípadu, že dôjde k zrušeniu verejného ponukového konania. 
 
6.3 V prípade, že záujemca preukazuje finančné krytie kúpnej ceny formou bankovej záruky, platí, že 
poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom platí, 
že z bankovej záruky vystavenej bankou musí vyplývať, že: 
- banka uspokojí vyhlasovateľa za záujemcu až do výšky poskytnutej bankovej záruky podľa 
Článku VI. ods. 6.1 súťažných podmienok verejného ponukového konania v prípade, že záujemca po 
podpise zmluvy o prevode podniku je v omeškaní viac ako 5 dní s platením akýchkoľvek pohľadávok 
vyhlasovateľa, vyplývajúcich z titulu uzatvorenej zmluvy o prevode podniku; 
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy vyhlasovateľa súťaže na 
zaplatenie, pričom vyhlasovateľ má právo na vyplatenie bankovej záruky v plnej výške zabezpečenia 
v prípadoch porušenia akýchkoľvek zmluvných povinností záujemcom, ako aj povinností podľa týchto 
súťažných podmienok; 
- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením bankovej záruky 
vyhlasovateľovi; 
- banková záruka musí byť vystavená pre obdobie najmenej 4 
mesiace; 
- banková záruka zaniká: 
- plnením banky, v akom banka za záujemcu poskytla plnenie v prospech vyhlasovateľa; 
- uplynutím doby platnosti, ak si vyhlasovateľ súťaže do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky 
voči banke vyplývajúce z vystavenej bankovej záruky; 
- banková záruka musí byť najneskôr jeden mesiac pred skončením doby, na ktorú je vystavená, 
predĺžená minimálne o rovnaké obdobie, na aké bola pôvodne vystavená. V opačnom prípade je 
záujemca povinný pred uplynutím doby trvania bankovej záruky zložiť zábezpeku v hotovostným 
spôsobom podľa Článku VI. ods. 6.1 súťažných podmienok verejného ponukového konania, a to až do 
opätovného predloženia bankovej záruky. Dĺžka opätovne vystavenej bankovej záruky nesmie byť 
kratšia, než dĺžka predchádzajúcich; 
 
Článok VII. 
Forma a lehota predkladania súťažnej ponuky 
 
7.1 Záujemca predkladá súťažnú ponuku najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania na úradnej tabuli správcu. 
 
7.2 Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. dňa podľa Článku VII. ods. 7.1 týchto súťažných 
podmienok verejného ponukového konania, a to v sídle správcu. Za predpokladu, že posledný deň lehoty 
vychádza na deň pracovného pokoja ( víkend, štátny sviatok ), za posledný deň je považovaný najbližší 
pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, na súťažné ponuky doručené po uvedenej lehote 
sa neprihliada. 
 
7.3 Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku 



prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi. Záujemca 
predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou 
obsahuje údaje: 
- označenie vyhlasovateľa; 
- adresu sídla vyhlasovateľa; 
- označenie: „súťažná ponuka - konkurzné konanie 40K/17/2014 - neotvárať“, 
 
7.4 Súťažná ponuka musí byť datovaná a podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať v jeho 
mene, pričom podpis musí byť úradne osvedčený. Súťažná ponuka sa predkladá na adresu sídla 
vyhlasovateľa. Súťažnú ponuku je možné dopĺňať či meniť len do uplynutia lehoty na podanie súťažnej 
ponuky. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie súťažnej ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej 
ponuky na základe písomnej žiadosti záujemcu, podpísanej záujemcom alebo osobou oprávnenou konať 
za záujemcu, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
vyhlasovateľa súťaže tak a za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na súťažnú ponuku. Doplnenú, 
zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Nedodržanie 
ustanovení tohto bodu bude znamenať, že na ponuku sa nebude v ponukovom konaní prihliadať 
a nie je zaradená do hodnotenia. Na neúplné súťažné ponuky sa neprihliada a nie sú zaradené do 
hodnotenia. Tak isto sa neprihliada a nie sú zaradené do hodnotenia cenové ponuky tých záujemcov, 
ktorí riadne a včas nezložia či odmietnu uhradiť zábezpeku podľa týchto súťažných podmienok. 
 
7.5 Každý záujemca môže predložiť iba jednu súťažnú ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako 
jeden z členov skupiny záujemcov. Záujemca nemôže byť v tom istom ponukovom konaní členom 
skupiny záujemcov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ súťaže vylúči záujemcu, ktorý je súčasne 
členom skupiny záujemcov. 
 
Článok VIII. 
Vybratie najvhodnejšieho návrhu a vyrozumenie účastníkov 
 
8.1 Súťažné ponuky otvára správca v posledný deň lehoty na predkladanie súťažných ponúk podľa týchto 
súťažných podmienok verejného ponukového konania. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskutočnené 
v lehote najneskôr 10 dní po termíne otvárania obálok. 
 
8.2 Kritériami, ktoré budú správcom posudzované ako rozhodujúce sú: 
- výška kúpnej ceny. 
 
8.3 Váha jednotlivých hodnotiacich kritérií na celkovom výsledku je nasledovná: 
- kritérium podľa Článku VIII. ods. 8.2 týchto súťažných podmienok: 100 %; 
 
8.4 Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a 
súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak správca obdrží zhodné ponuky, záujemcovia budú vyzvaní 
na zvýšenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v správcom určenej lehote ponúkne 
vyššiu kúpnu cenu; 
 
8.5 Výsledok ponukového konania oznámi správca konkurznej podstaty písomne každému jeho 
účastníkovi do 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania - stanovenia kupujúceho a zároveň 
neúspešným záujemcom vráti zaplatené preddavky. Záujemca je povinný uviesť číslo účtu, kam v 
prípade neúspechu ponuky bude vrátená finančná zábezpeka, v prípade ak bude účastník v ponukovom 
konaní neúspešný. Oznámenie o vyhodnotení ponukového konania bude zasielané záujemcom na 
adresu uvedenú v ponuke. Ak adresa pre doručovanie v ponuke nebude uvedená, správca je oprávnený 
zaslať vyhodnotenie na adresu aktuálneho sídla záujemcu podľa výpisu z Obchodného registra, 
živnostenského registra alebo iného registra preukazujúceho obvyklý pobyt alebo sídlo. Za nedoručenie 
alebo neprevzatie písomnosti Oznámenia o vyhodnotení ponukového konania záujemcom správca 
nezodpovedá. 
 
8.6 Víťaz ponukového konania zvyšnú časť ponúkanej kúpnej ceny, t.j. rozdiel medzi ponúknutou kúpnou 
cenou a výškou zloženej zábezpeky, zaplatí najneskôr 1 deň pred podpisom zmluvy o predaji podniku ku 
podpisu ktorej je povinný pristúpiť osobne v sídle správcu a to v lehote 10 dní odo dňa, kedy je mu 
oznámené vyhodnotenie ponukového konania. Za oznámenie vyhodnotenia sa považuje i jeho 
zverejnenie v obchodnom vestníku. Započítanie kúpnej ceny nie je prípustné. 
 



8.7 V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, 
resp. zvyšnú časť ponúkanej kúpnej ceny, t.j. rozdiel medzi ponúknutou kúpnou cenou a výškou zloženej 
zábezpeky, nezaplatí v lehote podľa Článku VIII. ods. 8.6 týchto súťažných podmienok správca 
bezodkladne verejné ponukové konanie zruší a bude postupovať v súlade s udeleným záväzným 
pokynom. 
 
Článok IX. 
Zrušenie verejného ponukového konania a zmena jeho podmienok 
 
9.1 Verejné ponukové konanie je skončené dňom uzatvorenia zmluvy o predaji podniku, alebo iným 
spôsobom podľa týchto súťažných podmienok. Správca je oprávnený toto verejné ponukové konanie 
zrušiť, len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu. O zrušení verejného ponukového konania je 
povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o jeho vyhlásení. 
 
9.2 Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky 
len po predchádzajúcej zmene záväzného pokynu príslušným orgánom, o čom je povinný informovať 
rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne informovať 
všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných 
podmienok, pričom je v odôvodnených prípadoch zmeny súťažných podmienok povinný predĺžiť lehotu na 
predkladanie súťažných ponúk. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením 
podmienok odstúpiť od predloženej cenovej ponuky. 
 
Článok X. 
Odstúpenie a vylúčenie záujemcu 
 
10.1 Ktorýkoľvek zo záujemcov je oprávnený odstúpiť z verejného ponukového konania písomným 
podaním doručeným vyhlasovateľovi najneskôr jeden deň pred otváraním obalov so súťažnými 
ponukami. 
 
Článok XI. 
Osobitné ustanovenia 
11.1 Akékoľvek podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či podaní, adresované od 
záujemcu vyhlasovateľovi sú predkladané výlučne v slovenskom jazyku s výnimkou jazyka českého. 
Akékoľvek podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či podaní, adresované od 
záujemcu vyhlasovateľovi, vyhotovené v jazyku inom ako slovenskom či českom, musia byť úradne 
preložené do jazyka slovenského. Na podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či 
podaní, adresované od záujemcu vyhlasovateľovi, ktoré nespĺňajú podmienku podľa tohto článku, sa 
neprihliada. 
 
Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 
 
12.1 Všetky náklady spojené priamo alebo nepriamo s účasťou na ponukovom konaní znášajú výlučne 
záujemcovia, a to aj v prípade zrušenia ponukového konania alebo zmeny podmienok. Záujemcovia 
nemajú nárok na náhradu škody z dôvodu zrušenia ponukového konania alebo zmeny súťažných 
podmienok. 
 
12.2 Všetky podania a oznámenia podľa týchto súťažných podmienok budú uskutočnené písomne a budú 
zaslané doporučene poštou na adresu vyhlasovateľa alebo adresy záujemcov uvedené na prihláške 
alebo ponuke alebo na adresu zvoleného zástupcu záujemcu, pokiaľ záujemca alebo vyhlasovateľ 
súťaže písomne neoznámi inú adresu na doručovanie písomností alebo jej zmenu. Písomnosť zaslaná na 
adresy podľa tohto bodu sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát neprevezme a neoboznámi 
sa s jej obsahom. Deň doručenia sa považuje deň, kedy sa neprevzatá zásielka vráti odosielateľovi. 
 
12.3 Ponukové konanie a podmienky, obsah, vznik, zánik a zmena akýchkoľvek právnych vzťahov z nich 
vyplývajúcich alebo s nimi súvisiacich sa spravujú Obchodným zákonníkom. Rozhodným právom je 
právny poriadok Slovenskej republiky. Na kolízne normy sa neprihliada. 
 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) 



Okresný súd Trenčín dňa 10.3.2015 
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca 
 
 
Obchodný vestník 66/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.04.2015 K007550 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
 
Doplnenie súpisu majetku podstát - oddelená podstata: zabezpečený veriteľ 1. v poradí: Iveta Hlaváčová 
INPEX, Rakovo 110, 038 42 Rakovo, IČO: 33 775 788 Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu 
pohľadávok: 2/H-11 o nasledovné súpisové zložky majetku: 
 

Súbor iná majetková hodnota 

   

     

P.č. Popis 

Súpisová 
hodnota 

majetku v 
EUR 

Deň zápisu 
Dôvod zapísania 
súpisovej zložky 

majetku  

2. príjem z prenájmu za 11,12/2014 a 01/2015 čiastočne 27 731,15 € 31.3.2015 
majetok vo 
vlastníctve 

úpadcu 

3. príjem z prenájmu rok 2014 1 832,40 € 31.3.2015 
majetok vo 
vlastníctve 

úpadcu 
 

Súbor peňažné pohľadávky 

   

       

p.č. 
celková 
suma 

mena právny dôvod vzniku dlžník 
 súpisová 
hodnota 
majetku  

deň zápisu 

1. 21 394,93   EUR 
neuhradené faktúry za nájom a správu č. 
2015-002,2015-003 a 2015-001 čiastočne  

JS REAL SPOL. s.r.o. 
Kasárenská 9, 911 
05 Trenčín, SR 
IČO: 45 643 334 

21 394,93   31.03.2015 

 
 
 
 

Obchodný vestník 66/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.04.2015 K007572 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/17/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 

Znenie oznámenia do Obchodného vestníka: 
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,                           
IČO: 33 174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, 
značka správcu: S 1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: Nová 



rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. v konkurze, Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706, 
Slovenská republika, sp. zn. konania: 40K/17/2014, v súlade so schváleným záväzným pokynom 
veriteľského výboru úpadcu zo dňa 19.12.2014 a v súlade s uloženým záväzným pokynom v znení 
uznesenia 40K/17/2014-572 Okresného súdu Trenčín zo dňa 10.03.2015, zverejneným 
v Obchodnom vestníku č. 51/2015 dňa 16.03.2015, K005882,  schváleným veriteľským výborom 
úpadcu dňa 20.03.2015 
   
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj podniku úpadcu, ktorý pozostáva 
z nasledovného majetku úpadcu: 

a) súboru pozemkov úpadcu zapísaných v oddelenej podstate súpisu majetku zverejnenom 
v Obchodnom vestníku č. 192/2014 dňa 08.10.2014 – K019351 pod p. č. 1 až 21 a súboru 
stavieb úpadcu zapísaných v oddelenej podstate súpisu majetku zverejnenom v Obchodnom 
vestníku č. 192/2014 dňa 08.10.2014 – K019351 pod č. 1 až 19 ďalej len „nehnuteľnosti 
podľa prílohy č. 1“,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy; 

b) súboru peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných vo všeobecnej podstate súpisu majetku 
v Obchodnom vestníku č. 171/2014 dňa 08.09.2014 – K 017205 pod p. č. 1 až 39 a súboru 
hnuteľných vecí úpadcu zapísaných vo všeobecnej podstate súpisu majetku zverejnenom 
v Obchodnom vestníku č. 171/2014 zo dňa 08.09.2014 – K017205 pod p. č. 1 až 7 ďalej len 
„hnuteľný majetok a peňažné pohľadávky v aktuálnej výške podľa prílohy č. 2“, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy; 

c) databáza klientov so zmluvami v aktuálnej výške podľa prílohy č.3, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou záväzného pokynu, 
 

d)  záväzky úpadcu, ktoré súvisia s podnikom a vznikli po vyhlásení konkurzu na majetok 
úpadcu v súvislosti s prevádzkovaním podniku v aktuálnej výške podľa prílohy č. 4, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou záväzné pokynu, 

 
e) dvaja zamestnanci úpadcu v pracovnom pomere so vzdelaním v aktuálnom stave, podľa 

prílohy č. 5, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záväzného pokynu 
 

v celkovej súpisovej hodnote:    1 066 734, 99 EUR (slovom jeden milión šesťdesiatšesťtisíc 
sedemstotridsaťštyri   eur a deväťdesiatdeväť centov) 
 
Uložený záväzný pokyn v znení uznesenia 40K/17/2014-572 Okresného súdu Trenčín zo dňa 
10.03.2015 spolu so súťažnými podmienkami verejného ponukového konania boli zverejnené v 
Obchodnom vestníku č. 51/2015 zo dňa 16.03.2015, K005882. 
 
Predmet predaja sa v prvom kole odpredáva za sumu minimálne vo výške 100% súpisovej 
hodnoty majetku úpadcu, ktorá podnik tvorí a predstavuje sumu bez DPH. K danej sume sa DPH 
podľa osobitného predpisu nepripočítava.  

 
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania na úradnej tabuli správcu. Správca oznamuje, že deň zverejnenia 
oznamu o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku sa považuje za 
deň zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania na úradnej tabuli správcu.   
 

 
Verejné ponukové konanie  

( súťažné podmienky verejného ponukového konania) 
 

Článok I. 
Vyhlásenie verejného ponukového konania a výsledok verejného ponukového konania 

 
1.1 Vyhlasovateľom tohto verejného ponukového konania je: 

 Ing. Katarína Roderová, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 
873, zapísanej v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, 
značka správcu: S1369 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ),  



ako správca úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. v konkurze, Kasárenská 9, 911 
01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 31 575 706, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 270/R ( ďalej aj ako: „úpadca“ )  
sp. zn. konania: 40K/17/2014, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín; 

 
1.2 Toto verejné ponukové konanie je správcom vyhlásené za účelom predaja majetku podliehajúceho 

konkurzu úpadcu, zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná a oddelená podstata), 
pričom platí, že toto verejné ponukové konanie je správcom vyhlásené po predchádzajúcom 
súhlase ( resp. záväznom pokyne ) príslušného orgánu na speňaženie majetku zapísaného do 
súpisu; 

 
1.3 Verejné ponukové konanie sa začína dňom jeho uverejnenia na úradnej tabuli správcu. Toto 

verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. zákona číslo 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len ak o: „Obchodný 
zákonník“ ), nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného 
zákonníka a nie je postupom podľa zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle 
neskorších predpisov. Správca oznam o začatí verejného ponukového konania uverejní v tlačovom 
periodiku minimálne s lokálnou pôsobnosťou a Obchodnom vestníku.  

 
Článok II.  

Predmet kúpy 
 
2.1 Predmet kúpy predstavuje podnik úpadcu, pričom  presná špecifikácia predmetu kúpy je 

záujemcom sprístupňovaná na základe písomnej žiadosti. Záujemcovia o účasť vo 
verejnom ponukovom konaní si môžu v čase a na mieste uvedenom v oznámení resp. inzeráte 
vyzdvihnúť podmienky verejného ponukového konania, ktorých prílohou bude zoznam majetku 
určeného na predaj ako súčasti scudzovaného podniku, a to za úhradu 30,00 EUR. Správca si 
vyhradzuje právo poskytovať informácie, ako aj podmienky ponukového konania výlučne 
v pracovných dňoch, a to  v sídle správcu počas úradných hodín kancelárie správcu. Správca 
môže odmietnuť poskytovať akékoľvek informácie jednotlivým záujemcom telefonicky alebo inými 
dostupnými elektronickými prostriedkami. Vysvetlenie obsahu, zámeru alebo podmienok tejto 
súťaže, či akékoľvek iné informácie s ňou súvisiace, je možné získať osobne u správcu po 
predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: roderova@onlinespravca.sk, a to až do 
uplynutia lehoty na predkladanie súťažných ponúk.  

 
2.2    Obhliadku predmetu kúpy je možné vykonať po predchádzajúcom vyžiadaní; 
 
2.3 Predmet predaja sa odpredáva za sumu minimálne vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku 

úpadcu, ktorá podnik tvorí a predstavuje sumu bez DPH. K danej sume sa DPH podľa osobitného 
predpisu nepripočítava.  
 

Záujemcovia v prvom kole verejného ponukového konania predkladajú cenové ponuky vo výške 
minimálne vo výške sumy určenej spôsobom vyššie uvedeným. V prípade, že prvé kolo verejného 
ponukového konania nebude úspešné, t.j. v prípade že nebude vybraný víťaz, resp. s víťazom nebude 
uzatvorená príslušná zmluva  správca vyhlási druhé opakované kolo. Záujemca vždy predkladá súťažnú 
ponuku v sume bez DPH.  

 
Článok III. 

Zmluva o predaji podniku 
 
3.1 Výsledkom procesu verejného ponukového konania je zmluva o predaji podniku. Speňažením 

podniku bude na kupujúceho resp. nadobúdateľa prevedený celý majetok predstavujúci podnik, 
veci práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zmluva sa bude primerane riadiť 
ustanoveniami § 476 a nasl. ObZ v účinnom znení, t.j.  ustanoveniami nominátnej zmluvy o predaji 
podniku. Na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. Ku dňu 
účinnosti zmluvy je povinný predávajúci odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja. O 
prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami. Znenie zmluvy o predaji podniku je možné 
písomne si vyžiadať u správcu za úhradu vecných nákladov. Uzatvorenie inej zmluvy ako zmluvy 
vyhotovenej správcom je vylúčené.  

 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


Článok IV.  
Záujemca 

 
4.1 Do verejného ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická 

alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia a je 
oprávnená na podnikanie. Záujemca musí byť spôsobilý byť predmetom zodpovednostných 
vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto odseku sa posudzuje 
vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej republiky. 
Fyzická osoba nepodnikateľ nie je osobou oprávnenou na účasť vo verejnom ponukovom konaní 
podľa týchto podmienok verejného ponukového konania. Záujemca musí byť oprávnený na 
podnikanie na území Slovenskej republiky v čase predkladania súťažnej ponuky a musí byť 
oprávnený na podnikanie.  

 
4.2 Do verejného ponukového konania sa nemôže zapojiť taká osoba, voči ktorej vyhlasovateľ eviduje 

akúkoľvek nezaplatenú splatnú pohľadávku. O tejto skutočnosti vyhlasovateľ záujemcovi vydá na 
požiadanie písomné potvrdenie.  

  
Článok V.  

Zábezpeka, Zmluvná pokuta 
 

5.1 Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty na finančnú zábezpeku 
najmenej vo výške najmenej 30% z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet zriadený pre potreby 
konkurzného konania. Zloženie zábezpeky je podmienkou platnej účasti záujemcu v ponukovom 
konaní.  Zábezpeka musí byť zložená v prospech bankového účtu:  

          Číslo účtu: 6625551010/1111  
          Názov banky: UniCredit Bank Czek Republik and Slovakia, a. s.,  
          BIC: UNCRSKBX,                    
          IBAN: SK5711110000006625551010. 
  
5.2 Zábezpeka slúži na úhradu akejkoľvek prípadnej pohľadávky, ktorá vyhlasovateľovi vznikne voči 

záujemcovi z akéhokoľvek neplnenia si alebo porušenia povinností záujemcom, ktoré mu vyplývajú 
z týchto podmienok verejného ponukového konania. Zábezpeka je v prípade víťaza započítavaná 
na úhradu kúpnej ceny. V prípade, že víťaz ponukového konania neuzavrie so správcom kúpnu 
zmluva na predaj podniku, ktorý je predmetom tohto ponukového konania alebo nezaplatí v lehote 
určenej týmito podmienkami kúpnu cenu ja správca oprávnený uplatniť voči víťazovi ponukového 
konania zmluvnú pokutu podľa dohody o zmluvnej pokute. 

 
5.3    Na vyžiadanie záujemca obdrží za úhradu vecných nákladov, v čase a na mieste uvedenom 

v ozname o verejnom ponukovom konaní vopred pripravenú písomnú dohodu o zmluvnej pokute,  
obsahom ktorej bude povinnosť záujemcu uhradiť k rukám správcu zmluvnú pokutu vo výške 20 % 
z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu a to v prípade, ak bude 
vyhodnotený ako úspešný a odmietne uzavrieť zmluvu o predaji podniku, alebo nezaplatí zostatok 
kúpnej zmluvy riadne a včas podľa týchto podmienok. Zmluvnú pokutu je možné započítať 
s prijatou zálohou v zmysle týchto podmienok. 

 
Článok VI.  

Súťažná ponuka záujemcu 
 
6.1 Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:  
 

- označenie záujemcu ( budúceho kupujúceho ) v rozsahu: meno a priezvisko / obchodné 
meno, trvalé bydlisko / sídlo / miesto podnikania, IČO; 
 

- originál alebo notársky overenú kópiu výpisu zo živnostenského, obchodného alebo iného 
registra, z ktorej budú zrejmé údaje podľa predchádzajúceho bodu a činnosti, na ktorých 
výkon je záujemca oprávnený ( takýto výpis, resp. údaje v ňom uvádzané musia zodpovedať 
aktuálnemu stavu v čase podania prihlášky a výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu 
podania prihlášky ), resp. ich inak preukázať v súlade so súťažnými podmienkami.  
 

- výšku navrhovanej kúpnej ceny v mene EURO bez DPH; 



- preukázanie finančného krytia kúpnej ceny, a to: 
 

a) formou potvrdenia banky o disponibilnom zostatku finančných prostriedkov       
  záujemcu, ktorý nemôže byť nižší, než je rozdiel navrhovanej kúpnej ceny a       
 výšky zloženej zábezpeky, alebo 
 

b) formou bankovej záruky, pričom výška poskytnutej bankovej záruky nemôže byť   
  nižšia, než je rozdiel navrhovanej kúpnej ceny a výšky zloženej zábezpeky.  
 

Iná forma preukázania krytia kúpnej ceny než vyššie uvedená nie je prípustná. Správca 
si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, kde finančné krytie nebude hodnoverne 
preukázané.  

 
- doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky podľa podmienok ponukového konania, t.j. výpis 

z bankového účtu záujemcu, alebo potvrdenie o bezhotovostnom vklade na účet správcu. 
Zábezpeka musí byť na bankový účet správcu pripísaná najneskôr do uplynutia lehoty na 
predkladanie súťažných ponúk, inak sa na súťažnú ponuku neprihliada; 

 
- číslo bankového účtu záujemcu pre účely vrátenia zábezpeky; 
 
- prehlásenie záujemcu, že súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového 

konania, do ktorého predložil súťažnú ponuku a prehlásenie, že s obsahom príslušných 
súťažných podmienok sa oboznámil; 

 
- riadne podpísanú písomnú dohodu o zmluvnej pokute záujemcom; 

 
- označenie predmetu kúpy a prehlásenie záujemcu, že kupuje celý predmet kúpy, t.j.  

podniku úpadcu v rozsahu, akom je správcom definovaná v súťažných podmienkach; 
 

- prehlásenie záujemcu, že si je vedomý svojej povinnosti prevziať záväzky  z pracovno-    
právnych vzťahov, správcom evidované ako záväzky z pracovno - právnych vzťahov    
v predmetnom konkurznom konaní úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. ; 

  
- prehlásenie záujemcu, si je vedomý svojej povinnosti uhradiť postúpené záväzky, 

správcom evidované ako pohľadávky proti podstate v predmetnom konkurznom konaní 
úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o.; 

 
-  prehlásenie záujemcu, že súhlasí s navrhovaným znením kúpnej zmluvy, ktorá bude 

uzatvorená s víťazom verejného ponukového konania a s ktorej obsahom mal možnosť sa 
oboznámiť u správcu; 

 
- prehlásenie záujemcu, že je ( záujemca alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na 

právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia; 
 

- prehlásenie záujemcu, že je svojou cenovou ponukou viazaný štyri kalendárne mesiace 
odo dňa jej predloženia, okrem prípadu, že dôjde k zrušeniu verejného ponukového 
konania správcom; 

 
- potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že voči nemu nie je vedené 

konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

 
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že 

záujemca nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia 
a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (v ktorej sú poistení zamestnanci 
záujemcu) nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nemá evidované nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; 

 
 - prehlásenie záujemcu, že si je vedomý skutočnosti, že vyhlasovateľ ako prevádzkovateľ 

v zmysle zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov bude spracovávať osobné údaje záujemcu  za účelom vstupovania do 
právnych vzťahov s veriteľom, pričom s takýmto postupom správcu  súhlasí a v rozsahu, 
ktorý sa ho dotýka, udeľuje správcovi súhlas. Za osobné údaje záujemcu sa pre účely tohto 
ponukového konania považujú všetky údaje o jeho osobe, ktoré záujemca svojvoľne 
a vedome poskytne vyhlasovateľovi v súvislosti s ponukovým konaním, najmä, nie však 
iba: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo telefónne číslo. 
Osobné údaje záujemca poskytuje výlučne dobrovoľne. Záujemca čestne vyhlasuje, že si 
je vedomý resp. bol poučený o ochrane práv dotknutej osoby a oboznámený 
s informáciami podľa § 15 zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o 
zmene a doplnení 

 
6.2 Predloženou súťažnou ponukou je záujemca viazaný štyri mesiace odo dňa jej predloženia, okrem 

prípadu, že dôjde k zrušeniu verejného ponukového konania.  
 
6.3 V prípade, že záujemca preukazuje finančné krytie kúpnej ceny formou bankovej záruky, platí, že 

poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom 
platí, že z bankovej záruky vystavenej bankou musí vyplývať, že:  

 
- banka uspokojí vyhlasovateľa za záujemcu až do výšky poskytnutej bankovej záruky podľa 

Článku VI. ods. 6.1 súťažných podmienok verejného ponukového konania v prípade, že 
záujemca po podpise zmluvy o prevode  podniku je v omeškaní viac ako 5 dní s platením 
akýchkoľvek pohľadávok vyhlasovateľa, vyplývajúcich z titulu uzatvorenej zmluvy 
o prevode podniku; 

 
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy 

vyhlasovateľa súťaže na zaplatenie, pričom vyhlasovateľ má právo na vyplatenie bankovej 
záruky v plnej výške zabezpečenia v prípadoch porušenia akýchkoľvek zmluvných 
povinností záujemcom, ako aj povinností podľa týchto súťažných podmienok; 

 
- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením 

bankovej záruky vyhlasovateľovi; 
 
  - banková záruka musí byť vystavená pre obdobie najmenej 4 mesiace;   
 
  - banková záruka zaniká:  
 

- plnením banky, v akom banka za záujemcu poskytla plnenie v prospech 
vyhlasovateľa;  

  
- uplynutím doby platnosti, ak si vyhlasovateľ súťaže do uplynutia doby platnosti 

neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej bankovej záruky; 
 

- banková záruka musí byť najneskôr jeden mesiac pred skončením doby, na ktorú je 
vystavená, predĺžená minimálne o rovnaké obdobie, na aké bola pôvodne vystavená. 
V opačnom prípade je záujemca povinný pred uplynutím doby trvania bankovej záruky 
zložiť zábezpeku v hotovostným spôsobom podľa Článku VI. ods. 6.1 súťažných 
podmienok verejného ponukového konania, a to až do opätovného predloženia bankovej 
záruky. Dĺžka opätovne vystavenej bankovej záruky nesmie byť kratšia, než dĺžka 
predchádzajúcich; 

 
Článok VII. 

Forma a lehota predkladania súťažnej ponuky 
 

7.1 Záujemca predkladá súťažnú ponuku najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení 
verejného ponukového konania na úradnej tabuli správcu.  

 
7.2 Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. dňa podľa Článku VII. ods. 7.1 týchto 

súťažných podmienok verejného ponukového konania, a to v sídle správcu. Za predpokladu, že 
posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného pokoja ( víkend, štátny sviatok ), za posledný 



deň je považovaný najbližší pracovný deň. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, na súťažné 
ponuky doručené po uvedenej lehote sa neprihliada.  

 
7.3 Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 

zásielky v lehote na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú 
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 
vyhlasovateľovi. Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. 
Obal so súťažnou ponukou obsahuje údaje:  
 

- označenie vyhlasovateľa; 
 
- adresu sídla vyhlasovateľa; 
 
- označenie: „súťažná ponuka - konkurzné konanie 40K/17/2014 - neotvárať“, 

 
7.4 Súťažná ponuka musí byť datovaná a podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať 

v jeho mene, pričom podpis musí byť úradne osvedčený. Súťažná ponuka sa predkladá na adresu 
sídla vyhlasovateľa. Súťažnú ponuku je možné dopĺňať či meniť len do uplynutia lehoty na podanie 
súťažnej ponuky. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie súťažnej ponuky je možné vykonať 
odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti záujemcu, podpísanej záujemcom alebo 
osobou oprávnenou konať za záujemcu, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom 
poštovej zásielky na adresu vyhlasovateľa súťaže tak a za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú 
na súťažnú ponuku. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote 
na predkladanie ponúk. Nedodržanie ustanovení tohto bodu bude znamenať, že na ponuku sa 
nebude v ponukovom konaní prihliadať a nie je zaradená do hodnotenia. Na neúplné súťažné 
ponuky sa neprihliada a nie sú zaradené do hodnotenia. Tak isto sa neprihliada a nie sú zaradené 
do hodnotenia cenové ponuky tých záujemcov, ktorí riadne a včas nezložia či odmietnu uhradiť 
zábezpeku podľa týchto súťažných podmienok.  

 
7.5 Každý záujemca môže predložiť iba jednu súťažnú ponuku, buď samostatne sám za seba alebo 

ako jeden z členov skupiny záujemcov. Záujemca nemôže byť v tom istom ponukovom konaní 
členom skupiny záujemcov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ súťaže vylúči záujemcu, ktorý je 
súčasne členom skupiny záujemcov.  

 
Článok VIII. 

Vybratie najvhodnejšieho návrhu a vyrozumenie účastníkov 
 

8.1 Súťažné ponuky otvára správca v posledný deň lehoty na predkladanie súťažných ponúk podľa 
týchto súťažných podmienok verejného ponukového konania. Vyhodnotenie ponúk správcom bude 
uskutočnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne otvárania obálok. 

 
8.2 Kritériami, ktoré budú správcom posudzované ako rozhodujúce sú:  

 
- výška kúpnej ceny.  

 
8.3 Váha jednotlivých hodnotiacich kritérií na celkovom výsledku je nasledovná:  
 

- kritérium podľa Článku VIII. ods. 8.2 týchto súťažných podmienok: 100 %; 
 
8.4 Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky 

a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak správca obdrží zhodné ponuky, záujemcovia budú 
vyzvaní na zvýšenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v správcom určenej 
lehote ponúkne vyššiu kúpnu cenu; 

 
8.5 Výsledok ponukového konania oznámi správca konkurznej podstaty písomne každému jeho 

účastníkovi do 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania – stanovenia kupujúceho a zároveň 
neúspešným záujemcom vráti zaplatené preddavky. Záujemca je povinný uviesť číslo účtu,  kam 
v prípade neúspechu ponuky bude vrátená finančná zábezpeka, v prípade ak bude účastník 
v ponukovom konaní neúspešný. Oznámenie o vyhodnotení ponukového konania bude zasielané 
záujemcom na adresu uvedenú v ponuke. Ak adresa pre doručovanie v ponuke nebude uvedená, 



správca je oprávnený zaslať vyhodnotenie na adresu aktuálneho sídla záujemcu podľa výpisu 
z Obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra preukazujúceho obvyklý pobyt 
alebo sídlo. Za nedoručenie alebo neprevzatie písomnosti Oznámenia o vyhodnotení ponukového 
konania záujemcom správca nezodpovedá.  

 
8.6 Víťaz ponukového konania zvyšnú časť ponúkanej kúpnej ceny, t.j. rozdiel medzi ponúknutou 

kúpnou cenou a výškou zloženej zábezpeky, zaplatí najneskôr 1 deň pred podpisom zmluvy 
o predaji podniku ku podpisu ktorej je povinný pristúpiť osobne v sídle správcu a to v lehote 10 dní 
odo dňa, kedy je mu oznámené vyhodnotenie ponukového konania. Za oznámenie vyhodnotenia 
sa považuje i jeho zverejnenie v obchodnom vestníku. Započítanie kúpnej ceny nie je prípustné.  

 
8.7 V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, 

resp. zvyšnú časť ponúkanej kúpnej ceny, t.j. rozdiel medzi ponúknutou kúpnou cenou a výškou 
zloženej zábezpeky, nezaplatí v lehote podľa Článku VIII. ods. 8.6 týchto súťažných podmienok 
správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší a bude postupovať v súlade s udeleným 
záväzným pokynom.  

 
Článok IX. 

Zrušenie verejného ponukového konania a zmena jeho podmienok 
 
9.1 Verejné ponukové konanie je skončené dňom uzatvorenia zmluvy o predaji podniku, alebo iným 

spôsobom podľa týchto súťažných podmienok. Správca je oprávnený toto verejné ponukové 
konanie zrušiť, len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu. O zrušení verejného 
ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o jeho  vyhlásení.   

 
9.2 Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné 

podmienky len po predchádzajúcej zmene záväzného pokynu príslušným orgánom, o čom je 
povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež 
písomne informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj 
aktuálne znenie súťažných podmienok, pričom je v odôvodnených prípadoch zmeny súťažných 
podmienok povinný predĺžiť lehotu na predkladanie súťažných ponúk. Záujemcovia sú oprávnení 
v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od predloženej cenovej ponuky.   

 
Článok X. 

Odstúpenie a vylúčenie záujemcu 
 
10.1 Ktorýkoľvek zo záujemcov je oprávnený odstúpiť z verejného ponukového konania písomným 

podaním doručeným vyhlasovateľovi najneskôr jeden deň pred otváraním obalov so súťažnými 
ponukami.  

Článok XI.  
Osobitné ustanovenia  

 
11.1 Akékoľvek podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či podaní, adresované od 

záujemcu vyhlasovateľovi sú predkladané výlučne v slovenskom jazyku s výnimkou jazyka 
českého. Akékoľvek podania, písomnosti, podnety, návrhy či prílohy písomností či podaní, 
adresované od záujemcu vyhlasovateľovi, vyhotovené v jazyku inom ako slovenskom či českom, 
musia byť úradne preložené do jazyka slovenského. Na podania, písomnosti, podnety, návrhy či 
prílohy písomností či podaní, adresované od záujemcu vyhlasovateľovi, ktoré nespĺňajú podmienku 
podľa tohto článku, sa neprihliada.  

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1 Všetky náklady spojené priamo alebo nepriamo s účasťou na ponukovom konaní znášajú výlučne 

záujemcovia, a to aj v prípade zrušenia ponukového konania alebo zmeny podmienok. 
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu škody z dôvodu zrušenia ponukového konania alebo 
zmeny súťažných podmienok.  

 
12.2 Všetky podania a oznámenia podľa týchto súťažných podmienok budú uskutočnené písomne 

a budú zaslané doporučene poštou na adresu vyhlasovateľa alebo adresy záujemcov uvedené na 
prihláške alebo ponuke alebo na adresu zvoleného zástupcu záujemcu, pokiaľ záujemca alebo 



vyhlasovateľ súťaže písomne neoznámi inú adresu na doručovanie písomností alebo jej zmenu. 
Písomnosť zaslaná na adresy podľa tohto bodu sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju 
adresát neprevezme a neoboznámi sa s jej obsahom. Deň doručenia sa považuje deň, kedy sa 
neprevzatá zásielka vráti odosielateľovi. 

 
12.3 Ponukové konanie a podmienky, obsah, vznik, zánik a zmena akýchkoľvek právnych vzťahov 

z nich vyplývajúcich alebo s nimi súvisiacich sa spravujú Obchodným zákonníkom. Rozhodným 
právom je právny poriadok Slovenskej republiky. Na kolízne normy sa neprihliada. 

 
 
 
 
 


