
Spisová zna čka:  28K/47/2012 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa - dlžníka S.J.M., s.r.o. so 
sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váho m, I ČO 36 015 903, o 
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka S. J.M., s.r.o. so sídlom 
Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, I ČO 36 015 903 takto 
 
ROZHODOL 
 
I. Dlžníkovi sa  u s t a n o v u j e  predbežný spr ávca  Mgr. Barbora 
Kašparová LL.M. so sídlom kancelárie Piaristická 44 , 911 01 Tren čín, zna čka 
správcu S1601. 
 
II. Predbežnému správcovi sa  u k l a d  a j ú  naj mä tieto  povinnosti: 
zisti ť majetok dlžníka; zisti ť, či majetok dlžníka bude posta čova ť aspo ň na 
úhradu nákladov konkurzu; vypracova ť a predloži ť súdu podrobné písomné 
správy o stave zis ťovania majetku  dlžníka a vykonaných úkonoch s tým,  že 
prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskô r do 10 dní od 
ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správ ca najneskôr do 20 dní 
od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží s právca najneskôr do 28 
dní od ustanovenia do funkcie a závere čnú správu predloží správca súdu 
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie. 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods.1 zák. č. 
7/2005 Z.z.). 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 12. 11. 2012 

Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa 

 
 
 
 
Spisová zna čka:  28K/47/2012 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci za čatého konkurzného konania vo či 
dlžníkovi S.J.M. s.r.o. so sídlom Bratislavská 439/ 18, 018 41 Dubnica nad 
Váhom, I ČO 36 015 903, ktorého predbežným správcom je Mgr. B arbora 
Kašparová, LL.M. so sídlom kancelárie Piaristická 4 4, 911 01 Tren čín, 
zna čka správcu S1601, o žiadosti predbežného správcu na  pred ĺženie lehoty, 
takto 
 
ROZHODOL 
 
Lehota na predloženie závere čnej správy  sa  p r e d l ž u j e  do 
17.01.2013. 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 14. 12. 2012 

Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa 

 
 
 
 



Spisová zna čka:  28K/47/2012 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa - dlžníka S.J.M., s.r.o. so 
sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váho m, I ČO 36 015 903, o 
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka S. J.M., s.r.o. so sídlom 
Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, I ČO 36 015 903 takto 
 
ROZHODOL 
 
I. V y h l a s u j e  sa konkurz na majetok dlžníka  S.J.M., s.r.o. so 
sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váho m, I ČO 36 015 903. 
 
II. Do funkcie správcu sa  u s t a n o v u j e  Mgr . Barbora Kašparová 
LL.M. so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 T ren čín, zna čka správcu 
S1601. 
 
III. U k l a d á  správcovi podstaty vypracova ť a predloži ť súdu v lehote 
15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú s právu o stave zis ťovania 
a zabezpe čovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o  stave súpisu 
a zoznamu poh ľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie d ruhú 
podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanov enia do funkcie tretiu 
podrobnú písomnú správu o týchto skuto čnostiach a v lehote najneskôr 5 dní 
pred konaním prvej schôdze verite ľov štvrtú podrobnú písomnú správu o 
týchto skuto čnostiach. V ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich 
dní po skon čení príslušného kalendárneho štvr ťroka predklada ť súdu 
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za p redchádzajúci kalendárny 
štvr ťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k spe ňaženiu majetku 
patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. 
 
IV. U k l a d á  správcovi povinnos ť bez zbyto čného odkladu informova ť 
známych verite ľov dlžníka, ktorí majú zvy čajné 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 d ňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom  
individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majet ok dlžníka a preukáza ť 
splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomný ch správach. 
 
V. Veritelia dlžníka sa  v y z ý v a j ú,  aby v le hote 45 dní odo d ňa 
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje poh ľadávky na predpísanom tla čive v 
jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v  jednom rovnopise na 
Okresný súd Tren čín k sp. zn. 28K/47/2012. Za de ň vyhlásenia konkurzu sa 
považuje de ň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení ko nkurzu v 
Obchodnom vestníku. 
 
VI. P o u č e n i e  p r e  v e r i t e ľ o v:  Poh ľadávka, ktorá nie je 
pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplat ňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o z mene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zák. č. 7/2005 
Z.z.)). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u sp rávcu, pri čom správcovi 
musí by ť doru čená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od v yhlásenia 
konkurzu, v jednom rovnopise verite ľ doru čí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 
2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za za čiatok lehoty na prihlásenie poh ľadávok do 
konkurzu sa považuje de ň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení 
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá v eta zák. č. 7/2005 
Z.z.). Ak verite ľ doru čí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa 
prihliada, verite ľ však nemôže vykonáva ť hlasovacie právo a ďalšie práva 
spojené s prihlásenou poh ľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 
Z.z.). Doru čenie prihlášky na súd má pre plynutie preml čacej lehoty a zánik 
práva rovnaké právne ú činky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák.  
č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí by ť podaná na predpísanom tla čive a musí 
obsahova ť základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydl isko alebo 



názov a sídlo verite ľa a úpadcu, právny dôvod vzniku poh ľadávky, poradie 
uspokojenia poh ľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu poh ľadávky, 
podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods.  1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej u vedené skuto čnosti. 
Verite ľ, ktorý je ú čtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o 
pohľadávke ú čtuje v ú čtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, pre čo o 
pohľadávke v ú čtovníctve neú čtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide 
o zabezpe čenú poh ľadávku, v prihláške doru čenej správcovi sa musí riadne a 
včas uplatni ť aj zabezpe čovacie 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 zabezpe čenú poh ľadávku musí by ť podaná samostatná 
prihláška s uvedením zabezpe čenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho 
dôvodu vzniku zabezpe čovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K 
prihláške nepe ňažnej poh ľadávky musí by ť pripojený znalecký posudok 
ur čujúci hodnotu nepe ňažnej poh ľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 
29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená poh ľadávka, 
ktorá sa v konkurze uplat ňuje prihláškou, nemožno opravi ť ani doplni ť (§ 30 
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatni ť aj budúcu poh ľadávku 
alebo poh ľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmien ky ( ďalej len 
"podmienená poh ľadávka"); práva spojené s podmienenou poh ľadávkou je však 
podmienený verite ľ oprávnený uplat ňova ť, až ke ď správcovi preukáže vznik 
podmienenej poh ľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške 
podmienenej poh ľadávky musí by ť uvedená aj skuto čnos ť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknú ť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik poh ľadávky (§ 
29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplat ňuje svoju poh ľadávku 
prihláškou aj verite ľ, ktorý má poh ľadávku vo či inej osobe ako úpadcovi, ak 
je zabezpe čená zabezpe čovacím právom vz ťahujúcim sa k majetku úpadcu. 
Takýto verite ľ môže by ť v konkurze uspokojený iba z vý ťažku získaného 
spe ňažením majetku, ktorý zabezpe čuje jeho poh ľadávku, pri čom hlasovacie 
práva na schôdzi verite ľov môže vykonáva ť iba v rozsahu, v akom jeho 
pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, kto rým je zabezpe čená 
(§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto verite ľ svoju zabezpe čenú 
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási,  na jeho 
zabezpe čovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však pro ti dotknutej 
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho 
obohatila, pri čom takéto právo môže uplatni ť proti dotknutej podstate ako 
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po  uspokojení všetkých 
ostatných poh ľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 
Z.z.). Poh ľadávka sa uplat ňuje v eurách. Ak sa poh ľadávka neuplatní v 
eurách, sumu poh ľadávky ur čí správca prepo čtom pod ľa referen čného výmenného 
kurzu ur čeného a vyhláseného v de ň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je poh ľadávka uplatnená v mene, 
ktorej referen čný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národn á banka 
Slovenska neur čuje a nevyhlasuje, sumu poh ľadávky ur čí správca s odbornou 
starostlivos ťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Verite ľ, ktorý nemá na 
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo ale bo organiza čnú zložku 
podniku, je povinný ustanovi ť si zástupcu na doru čovanie s bydliskom alebo 
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi ť 
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doru čova ť len zverejnením v Obchodnom 
vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 zák. č. 
7/2005 Z.z.). 
 
Účastník konkurzného konania má právo uplatni ť námietku zaujatosti vo či 
sudcovi, ak so zrete ľom na jeho pomer k veci, k ú častníkom alebo k ich 
zástupcom možno ma ť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ú častník môže uplatni ť 
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty n a prihlasovanie 
pohľadávok. Na neskôr doru čené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. 



č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí by ť uvedené, proti komu 
smeruje, dôvod, pre ktorý má by ť sudca vylú čený a kedy sa ú častník 
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylú čenia dozvedel. Na podanie, 
ktoré nesp ĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prí pade sa vec 
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Ob čianskeho súdneho poriadku). 
 
Vyhlásením konkurzu sa za čína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený 
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchod nom vestníku. Vyhlásením 
konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu za čalo alebo prebiehalo 
reštrukturaliza čné konanie. Ak po čas konkurzu dôjde na súd návrh na 
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na p ovolenie 
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
 
Za de ň doru čenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa p ovažuje 
nasledujúci de ň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdne j 
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti , ktoré sa pod ľa tohto 
zákona zverej ňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na ú čely tohto zákona 
za zverejnené nasledujúci de ň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 24. 1. 2013 

Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  S.J.M. s.r.o. v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad 
Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  36 015 903 
Titul, meno a priezvisko správcu:  Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M. 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/47/2012 S 1601 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/47/2012 
 
Druh podania:  Oznam o tom, kde a kedy možno nahliada ť do spisu 
 
Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M. - správca úpadcu S.J .M., s.r.o. so sídlom 
Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, 
I ČO: 36 015 903 oznamuje , že do správcovského spisu je možné nahliada ť v 
kancelárii správcu na Piaristickej 44 , 
Tren čín, v úradných hodinách po čas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. 
Termín je potrebné si vopred dohodnú ť na 
tel. č. 032/658 3076, alebo mailom: kasparova@ak-birosova .sk 
 
V Tren číne, 04.02.2013 
 

Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M.– správca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  S.J.M. s.r.o. v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad 
Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  36 015 903 
Titul, meno a priezvisko správcu:  Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M. 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/47/2012 S 1601 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/47/2012 
 
Druh podania:  Oznam o tom, kde a kedy možno nahliada ť do spisu 
 
Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M. - správca úpadcu S.J .M., s.r.o. so sídlom 
Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, 
I ČO: 36 015 903 oznamuje , že do správcovského spisu je možné nahliada ť v 
kancelárii správcu na Piaristickej 44 , 
Tren čín, v úradných hodinách po čas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. 
Termín je potrebné si vopred dohodnú ť na 
tel. č. 032/658 3076, alebo mailom: kasparova@ak-birosova .sk 
 
V Tren číne, 04.02.2013 
 

Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M.– správca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  S.J.M. s.r.o. v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad 
Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  36 015 903 
Titul, meno a priezvisko správcu:  Mgr. LL.M. Barbora Kašparová 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/47/2012 S 1601 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/47/2012 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Oznam bankového ú čtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b)  zák. 
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 
reštrukturalizácii  
 
Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M., správca dlžníka S.J .M., s.r.o. so sídlom 
Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, 
I ČO: 36 015 903 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o 
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení , 
oznamuje , že bankový ú čet, na ktorý možno sklada ť kauciu je vedený v ČSOB 
a.s, číslo ú čtu: 4017454736/7500. Kauciu 
možno zloži ť len do uplynutia lehoty na popretie poh ľadávky , pri čom pre 
každé popretie poh ľadávky, ktorá bola 
uplatnená samostatnou prihláškou musí by ť zložená samostatná kaucia. 
 

V Tren číne, 08.02.2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  S.J.M. s.r.o. v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad 
Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  36 015 903 
Titul, meno a priezvisko správcu:  Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M. 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/47/2012 S 1601 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/47/2012 
 
Druh podania:  Oznam o zvolaní schôdze verite ľov 
 
Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M. správca dlžníka S.J. M., s.r.o. so sídlom 
Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, 
I ČO: 36 015 903, zvoláva pod ľa ustanovenia § 34 ZKR prvú schôdzu verite ľov, 
ktorá sa bude kona ť v sídle správcu Mgr. 
Barbora Kašparová, L.L.M. na Piaristickej ul. 44 v Tren číne  d ňa 06.05.2013 
o 10,00 hod.  s týmto programom: 
 
1. Otvorenie  
 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania  
 
3. Vo ľba verite ľského výboru  
 
4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR  
 
5. Rôzne  
 
6. Záver  
 
Pri prezentácii je potrebné, aby verite ľ predložil doklad totožnosti, 
právnické osoby výpis z obchodného registra. 
Zástupcovia verite ľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na 
zastupovanie a dokladom totožnosti. 
 

Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M., - správca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  S.J.M. s.r.o. v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad 
Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  36 015 903 
Titul, meno a priezvisko správcu:  Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M. 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/47/2012 S 1601 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/47/2012 
 
Druh podania:  Súpis všeobecnej podstaty 
 
1. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma : 33 574,50 € 
 
Právny dôvod: faktúra č. 68100651; fa č. 68100733; fa č. 68100800; Rozsudok 
SR vydaný Okresným súdom v Tren číne č.k. 
39Cb/94/2009-93 právoplatný d ňa 25.112010. 
 
Dlžník: CEstav s.r.o.  
 
Sídlo: Poto čná 482/84, Tren čín – Opatová 91101 
 
I ČO: 36 354 180 
 
Deň zápisu: 20.03.2013 
 
2. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma: 12 012,60 EUR 
 
Právny dôvod: faktúry 
č.28101300;28101335;28101355;28101423;28101427;28101 537;28101565;28101605;2
8101665;38100011; 
38100016; 38100049;38100058;38100063;38100064;38100 137; 99168640, 
 
EX – 1229/2003 
 
Dlžník: Štefan Pavlovi č STAVIN  
 
Sídlo: Hollého 23, Pieš ťany 921 01 
 
I ČO: 33 699 135 
 
Deň zápisu: 20.03.2013 
 
3. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma: 3 420,89 EUR 
 
Právny dôvod: faktúry č. 99168 
 
Dlžník: Žreb čín Motešice , a.s. v konkurze  
 
Sídlo: Motešice 913 26 
 
I ČO: 36 297 526 
 
Deň zápisu: 20.03.2013 



 
4. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma: 239,80 EUR 
 
Právny dôvod: Platobný rozkaz č. 12Rob/310/2006 vydaného Okresným súdom 
Humenné zo d ňa 2.10.2006; vedená EX – 93/2007. 
 
Dlžník: Ján Fedi č 
 
Sídlo: 067 41 Porúbka 43 
 
I ČO: 33 843 384 
 
Deň zápisu: 20.03.2013 
 
5. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma: 774,60 EUR 
 
Právny dôvod: Platobný rozkaz č. 19Rob/185/2006 vydaný Okresným súdom 
Galanta d ňa 24.4.2006, vedená EX 317/2006. 
 
Dlžník: Ján Kocsis  
 
Sídlo: 925 42 Trstice 546 
 
I ČO: 41 217 713 
 
Deň zápisu: 20.03.2013 
 
6. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma: 42,87 EUR 
 
Právny dôvod: Platobný rozkaz č. 2Rob 209/04 zo d ňa 29.9.2004 vydaný 
Okresným súdom Svidník; vedená EX 421/2004 
 
Dlžník: NKTS, s.r.o. Svidník  
 
Sídlo: Stropkovská 705, Svidník 089 01 
 
I ČO: 31 720 722 
 
Deň zápisu: 20.03.2013 
 
7. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma: 640,34 EUR 
 
Právny dôvod: Platobný rozkaz č. 19Ro/446/2006 vydaný Okresným súdom 
Galanta zo d ňa 23.11.2006, vedená EX 120/2007. 
 
Dlžník: Pavel Kr čmár 
 
Sídlo: 925 21 Malá Ma ča 253 
 
nar. 21.11.1968 
 
Deň zápisu: 20.03.2013 
 



Mgr. Barbora Kašparová, L.L.M., správca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  S.J.M. s.r.o. v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad 
Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  36 015 903 
Titul, meno a priezvisko správcu:  Mgr. Barbora Kašparová, LL.M 
Sídlo správcu:  Piaristicka 44, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/47/2012 S 1601 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/47/2012 
 
Druh podania:  Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpiso vú zložku 
majetku 
 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu  
 
8. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma: 633,79 € 
 
Právny dôvod: dodávka výrobkov, f. č. 78100187 
 
Dlžník: DIGITAL GRAPHIC s.r.o.  
 
Sídlo: SNP 7/13, 018 51 Nová Dubnica 
 
I ČO: 44 890 346 
 
Deň zápisu: 19.04.2013 
 
9. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma: 1 229,99 € 
 
Právny dôvod: dodávka výrobkov, f. č. 78100188 
 
Dlžník: DIGITAL GRAPHIC s.r.o.  
 
Sídlo: SNP 7/13, 018 51 Nová Dubnica 
 
I ČO: 44 890 346 
 
Deň zápisu: 19.04.2013 
 
10. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma: 640,34 € 
 
Právny dôvod: dodávka výrobkov, f. č.48101641 
 
Dlžník: IMVESTEL s.r.o.  
 
Sídlo: Športová 28, 94342 Gbelce 
 
I ČO: 640,34 
 
Deň zápisu: 19.04.2013 
 
11. Pe ňažná poh ľadávka  
 
Suma: 600,00 € 



 
Právny dôvod: dodávka výrobkov, f. č. 98100161 
 
Dlžník: STYLEX-SLOVAKIA, s.r.o.  
 
Sídlo: Domaniža 421, 018 16 Domaniža 
 
I ČO: 36 010 979 
 
Deň zápisu: 19.04.2013 
 

Mgr. Barbora Kašparová, LL.M., správca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  S.J.M. s.r.o. v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad 
Váhom 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  36 015 903 
Titul, meno a priezvisko správcu:  Mgr. Barbora Kašparová, LL.M. 
Sídlo správcu:  Piaristická 44, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/47/2012 S 1601 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/47/2012 
 
Druh podania:  Zápisnica zo zasadnutia verite ľského výboru 
 
 Zápisnica zo zasadnutia Verite ľského výboru dlžníka S.J.M. s.r.o. v 
konkurze so sídlom Bratislavská 
439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, I ČO: 36 015 903  
 
 Číslo konania: 28K/47/2012 S 1601  
 
Dátum konania VV: 06.05.2013  
 
Miesto konania : Piaristická 44, Tren čín  
 
Začiatok zasadnutia: 10,30 hod.  
 
Ukončenie zasadnutia: 10,40 hod.  
 
Prítomní:  pod ľa prezen čnej listiny 
 
Program zasadnutia:  
 
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
 
2. Vo ľba predsedu Verite ľského výboru 
 
3. Rôzne 
 
4. Ukon čenie 
 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti  
 
Zasadnutie Verite ľského výboru otvorila správky ňa a skonštatovala, že 
zasadnutie verite ľského výboru je 
uznášaniaschopné , sú prítomní všetci 5 členovia VV v súlade s ust. § 107 
ods. 2 ZKR. 
 
K bodu 2 – Vo ľba predsedu Verite ľského výboru  
 
Správky ňa dlžníka vyzvala prítomných členov verite ľského výboru na 
hlasovanie o vo ľbe predsedu verite ľského výboru. 
Prítomní členovia verite ľského výboru navrhli , na predsedu Verite ľského 
verite ľa Ing. Marián Sahul - STAVEKO. 
 
Bolo uskuto čnené hlasovanie. 
 
Dávam hlasova ť: 
 
Výsledok hlasovania:  
 
Za: 11,13,12,25,15 / 5 veritelia 100% 
 



Proti:0 
 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie č. 1  
 
Verite ľský výbor zvolil za predsedu Verite ľského výboru verite ľa Ing. 
Marián Sahul - STAVEKO. 
 
K bodu 2 Rôzne – Odsúhlasenie spôsobu hlasovania  
 
K tomuto bodu správky ňa predložila návrh , aby členovia verite ľského výboru 
za uznesenia hlasovali emailovou formou, s 
tým že správca je povinný predklada ť všetky žiadosti predsedovi 
verite ľského výboru tiež emailovou formou. 
 
Dávam hlasova ť: 
 
Výsledok hlasovania:  
 
Za: 11,13,12,25,15 / 5 veritelia 100% 
 
Proti:0 
 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie č. 2  
 
Verite ľský výbor schva ľuje spôsob hlasovania v zmysle predloženého návrhu 
emailovou formou. 
 
Správky ňa vyzvala prítomných členov VV na pripomienky, otázky , doplnenie. 
 
Prítomní členovia VV nemali žiadne pripomienky. 
 
K bodu 3 – Záver  
 
Predseda VV po ďakoval za ú časť a zasadnutie VV ukon čil. 
 

 Za verite ľský výbor Ing. Marián Sahul – STAVEKO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


