
 

 UZNESENIE Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlţníka: VUMA 

– MONT spol. s r.o., so sídlom: Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 

IČO: 34 132 597, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlţníka rozhodol 

takto: Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlţníka: VUMA – MONT spol. s r.o. , so 

sídlom: Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 132 597. Do 

funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie: 

Piaristická 46, 911 01 Trenčín. Správca je povinný bez zbytočného odkladu 

informovať známych veriteľov dlţníka: VUMA – MONT spol. s r.o., so sídlom: 

Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 132 597, ktorí majú 

zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských 

štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 

Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 

Veritelia dlţníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu 

prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na Okresný 

súd Trenčín k sp. zn. 29K/37/2009 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho 

kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa povaţuje deň nasledujúci po zverejnení 

uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Poučenie pre veriteľov: 

Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. 

Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 

vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s prílohami 

podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v 

jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní 

od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote 

len správcovi alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Doručenie prihlášky na súd 

má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako 

uplatnenie práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do 

konkurzu sa povaţuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení 

konkurzu v Obchodnom vestníku. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi 

vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka 

bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťaţku 

zo speňaţenia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze 

riadne a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemoţno v konkurze 

uspokojiť a na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce 

pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou. Pre kaţdú pohľadávku musí byť 

predloţená samostatná prihláška. V prihláške sa vţdy uvedie meno, priezvisko a 

bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, 

poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s 

rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho 

dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť 

datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná 

na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná  



alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Veriteľ, ktorého 

pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len 

„zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka 

bola podľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených 

týmto zákonom uspokojená z výťaţku zo speňaţenia majetku, ktorým bola 

zabezpečená. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške 

zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú 

pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku 

zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, 

do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje 

neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie 

pohľadávok zanikne. V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia 

pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len 

„podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však 

podmienený veriteľ v konkurze môţe, aţ keď správcovi preukáţe vznik 

podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené 

pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, 

spoludlţníci a záloţcovia úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po 

vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. 

Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj 

ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú 

pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. 

Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku 

podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero 

prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v 

jednotlivých prihláškach (ďalej len „súhrnný prehľad“). Ak veriteľ podáva ďalšiu 

prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na 

súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. 

Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný 

prehľad nepredloţí na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo 

súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho 

prihlášky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa 

pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa 

referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu 

Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je 

pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna 

banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí 

správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce 

údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa 

pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak 

pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného 

predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, ţe pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, 

inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny 

preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré  



prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňaţná 

pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu 

nepeňaţnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňaţnej 

pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňaţnej pohľadávky sa v konkurze 

neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo 

alebo organizačnú zloţku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na 

doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej 

republiky; k prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, ţe zástupca 

poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie 

písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v 

Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na 

doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky; na poţiadanie sú však 

povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tieţ povinný v 

potvrdení uviesť, či prihlášku moţno podľa odseku 1 alebo odseku 2 povaţovať za 

úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení 

poučiť. Prihlášku môţe veriteľ opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na 

prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v 

prihláške. Poučenie: Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môţe podať odvolanie 

dlţník, ak nie je navrhovateľom (§ 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odvolanie sa 

podáva do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín 

písomne v dvoch vyhotoveniach. Náleţitosti 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 povaţuje 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 moţno 

mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môţe 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). Za 

deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa povaţuje 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 povaţujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci 

deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. Okresný súd Trenčín dňa 5. 10. 2009 

JUDr. Michal Fiala, sudca  



Spisová značka súdneho spisu: 29K/37/2009 Spisová značka správcovského spisu: 

29K/37/2009 S 106 Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): VUMA 

MONT, spol. s r.o. , Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom Dátum 

narodenia/IČO úpadcu (dlţníka): 34 132 597 Oznam o tom, kde a kedy moţno 

nahliadnuť do spisu JUDr. Danica Birošová, správca dlţníka VUMA MONT, spol. 

s r.o. so sídlom: Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 132 597 podľa 

§ 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, ţe do správcovského spisu je moţné 

nahliadať v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín, v úradných hodinách 

počas pracovných dní od 08,00 do 15,00 hod. Termín si moţno vopred dohodnúť 

na tel. čísle 032/6583076. V Trenčíne 15. 10. 2009 JUDr. Danica Birošová, správca  

Spisová značka súdneho spisu: 29K/37/2009 Spisová značka správcovského spisu: 

29K/37/2009 S 106 Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): VUMA-

MONT spol. s r.o. , Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom Dátum 

narodenia/IČO úpadcu (dlţníka): 34 132 597 Súpis všeobecnej podstaty Hnuteľná 

vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Noţnice kruhové motorové, 

rok výroby 1956; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota 

majetku: 2 000 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: 

Vodorovná obráţačka, rok výroby 1961; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 

neuvedené; súpisová hodnota majetku: 335 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí 

Popis hnuteľnej veci/súbor: Frézka FGV 40, rok výroby 1971; spoluvlastnícky 

podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 4 000 € Hnuteľná vec/súbor 

hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Píla na kov pásová, rok výroby 2002; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 660 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Frézy (beţný 

sortiment) – 60 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota 

majetku: 1 600 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: 

Uholníky – 6 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota 

majetku: 165 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: 

Mierky Johanson 1 sada nekompletná, rok výroby 1980; spoluvlastnícky podiel 

úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 500 € Hnuteľná vec/súbor 

hnuteľných vecí  



Popis hnuteľnej veci/súbor: Hasák , rok výroby 2003; spoluvlastnícky podiel 

úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 35 € Hnuteľná vec/súbor 

hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Zdvihák hydraulický 3 t, rok výroby 

1975; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 65 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Odkladací stroj 

veľký 3 ks, rok výroby 1975; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová 

hodnota majetku: 150 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej 

veci/súbor: Skriňa kovová na náradie, rok výroby 1981; spoluvlastnícky podiel 

úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 35 € Hnuteľná vec/súbor 

hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Vozík ručne ťahaný – 2 ks, rok výroby 

1985; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 100 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Zámočnícky stôl 

– 1 ks, rok výroby 1971; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová 

hodnota majetku: 90 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej 

veci/súbor: Elektrická vŕtačka, rok výroby 2003; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 

neuvedené; súpisová hodnota majetku: 35 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí 

Popis hnuteľnej veci/súbor: Počítač Pro Linea 3/25 a monitor, rok výroby 1985; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 80 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Počítač kufríkový 

– 2 ks, rok výroby 1998; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová 

hodnota majetku: 200 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej 

veci/súbor: Mechanický stroj písací (poškodený), rok výroby 1985; spoluvlastnícky 

podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 15 € Hnuteľná vec/súbor 

hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Kopírovací stroj, rok výroby 1999; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 100 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Vysávač; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 30 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Frézka na dráţky; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 500 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Zvarovací 

usmerňovač, rok výroby 1984; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová 

hodnota majetku: 165 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej 

veci/súbor: Frézka FGU 32, rok výroby 1983; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 

neuvedené; súpisová hodnota majetku: 3 300 €  



Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Píla na kov 

rámová, rok výroby 1991; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová 

hodnota majetku: 135 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej 

veci/súbor: Lis s multiplikátorom, rok výroby 1975; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 

neuvedené; súpisová hodnota majetku: 9 300 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných 

vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Závitníky – 10 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 

neuvedené; súpisová hodnota majetku: 165 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí 

Popis hnuteľnej veci/súbor: Meridlá – 8 ks; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 

neuvedené; súpisová hodnota majetku: 500 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí 

Popis hnuteľnej veci/súbor: Hydraulický zdvihák, rok výroby 2002; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 665 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Zdvihák 

hydraulický 15 t, rok výroby 2003; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; 

súpisová hodnota majetku: 100 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis 

hnuteľnej veci/súbor: Rysovací stroj liatinový, rok výroby 1978; spoluvlastnícky 

podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 330 € Hnuteľná vec/súbor 

hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Regál kovový malý 4 ks, rok výroby 

1980; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 35 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Skriňa kovová 

policová – 4 ks, rok výroby 1980; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; 

súpisová hodnota majetku: 70 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis 

hnuteľnej veci/súbor: Lis CDC 2,5 t (nekompletný) – 2 ks, rok výroby 1980; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 1 000 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Vozík ručne 

hydraulický – 2 ks, rok výroby 1968; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; 

súpisová hodnota majetku: 150 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis 

hnuteľnej veci/súbor: Brúska kotúčová (rozbrusovačka), rok výroby 2002; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 33 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Brúska 

vysokoobrátková, rok výroby 1988; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; 

súpisová hodnota majetku: 33 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis 

hnuteľnej veci/súbor: Tlačiareň - 3 ks, rok výroby 1985; spoluvlastnícky podiel 

úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 50 € Hnuteľná vec/súbor 

hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Videokamera, rok výroby 2002; 

spoluvlastnícky podiel  



úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 100 € Hnuteľná vec/súbor 

hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Vyhrievacie teleso, rok výroby 1995; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 500 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Konštrukčné 

rôzne druhy ocele o rôznych dĺţkach a priemeroch; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 

neuvedené; súpisová hodnota majetku: 2 000 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných 

vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Počítač DEM Product a monitor Panasonic, rok 

výroby 1985; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota 

majetku: 100 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: 

Tlačiareň na technické výkresy (800 mm), rok výroby 1990; spoluvlastnícky podiel 

úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 500 € Hnuteľná vec/súbor 

hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Telefónna ústredňa Panasonic, rok 

výroby 1993; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota 

majetku: 500 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: 

Elektronický rozvod , rok inštalácie 2000; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 

neuvedené; súpisová hodnota majetku: 2 325 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných 

vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Váhy elektronické, rok výroby 1997; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 830 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Snímače, rok 

výroby 1998; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota 

majetku: 335 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: 

Meradlá, rok výroby 2000; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová 

hodnota majetku: 200 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej 

veci/súbor: Sústruh SU-18R (750; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; 

súpisová hodnota majetku: 2 000 € Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis 

hnuteľnej veci/súbor: ŠKODA FABIA SEDAN 1400, rok výroby 2002; 

spoluvlastnícky podiel úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 3 320 € 

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí Popis hnuteľnej veci/súbor: Nákladný 

automobil ŠKODA 1203 – Valník, rok výroby 1985; spoluvlastnícky podiel 

úpadcu: neuvedené; súpisová hodnota majetku: 130 € Peňaţná pohľadávka Celková 

suma: 2370,05; mena: EURO; dlţník: Juraj Bušo, Kukučínova 10, Nové Mesto nad 

Váhom, IČO: 34 488 545; právny dôvod vzniku: neuhradená faktúra č. 06/09; 

súpisová hodnota majetku: 2 370,05 € Peňaţná pohľadávka  



Celková suma: 347,65; mena: EURO; dlţník: Martin Ševcech – Veľký Šematech, 

Karpatská 21, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 40 275 451; právny dôvod vzniku: 

Neuhradená faktúra 02/09; súpisová hodnota majetku: 347,65 € Peňaţná 

pohľadávka Celková suma: 7606,60; mena: EURO; dlţník: WHIRLPOOL 

Slovakia, Hlavná 1, Poprad, IČO: 35 796 570; právny dôvod vzniku: Neuhradená 

faktúra č. 15/08; súpisová hodnota majetku: 7 606,60 € Pohľadávka z účtu alebo 

inej formy vkladu Číslo účtu (názov a forma vkladu): 41695996/0900; zostatková 

suma: 132,74; mena: EURO; banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa,a.s.; 

súpisová hodnota majetku: 132,74 € JUDr. Danica Birošová, správca  

Spisová značka súdneho spisu: 29K/37/2009 Spisová značka správcovského spisu: 

29K/37/2009 S 106 Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): VUMA 

MONT spol. s r.o. , Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom Dátum 

narodenia/IČO úpadcu (dlţníka): 34 132 597 Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 

JUDr. Danica Birošová, správca dlţníka: VUMA MONT, spol. s r.o., so sídlom: 

Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 132 597, zvoláva podľa ust. § 

34 ZKR 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle správcu na Piaristickej 

ulici 46 v Trenčíne dňa 28. 12. 2009 o 08.00 hod. Prezentácia účastníkov sa začne o 

07.30 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a stave 

konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru 4. Rozhodovanie o výmene 

správcu 5. Rôzne 6. Záver Pri prezentácii je potrebné predloţiť doklad totoţnosti, 

právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukáţu 

plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totoţnosti. V Trenčíne 

4. 11. 2009 JUDr. Danica Birošová, správca  

Spisová značka súdneho spisu: 29K/37/2009 Spisová značka správcovského spisu: 

29K/37/2009 S 106 Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): VUMA 

MONT spol. s r.o. v konkurze , Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom Dátum 

narodenia/IČO úpadcu (dlţníka): 34 132 597  



Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zloţku majetku Peňaţná 

pohľadávka Celková suma: 9 243,18 €; mena: EUR; dlţník: Industria Slovakia, 

s.r.o., Sady Cyrila a Metoda 20/8, Nová Dubnica; právny dôvod vzniku: 

neuhradená faktúra č. 2009/008; súpisová hodnota majetku: 9 243,18 € JUDr. 

Danica Birošová, správca  

Spisová značka súdneho spisu: 29K/37/2009 Spisová značka správcovského spisu: 

29K/37/2009 S 106 Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): VUMA 

MONT spol. s r.o. v konkurze , Nové Mesto nad Váhom Dátum narodenia/IČO 

úpadcu (dlţníka): 34 132 597 Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Dátum 

konania VV: 28. 12. 2009 Miesto konania: v sídle správcu JUDr. Danica Birošová, 

Piaristická 46, Trenčín Začiatok zasadnutia: 08,45 hod. Ukončenie zasadnutia: 

09,00 hod. hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program zasadnutia: 1. 

Otvorenie 2. Voľba predsedu VV 3. Rôzne 4. Ukončenie K bodu 1 – Otvorenie, 

kontrola uznášaniaschopnosti Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril JUDr. 

Bašnák za FESTO spol. s r.o. Skonštatoval, ţe veriteľský výbor je 

uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia. JUDr. Bašnár navrhol 

za predsedu VV spoločnosť FESTO spol. s r.o. K bodu 2 – Voľba predsedu 

Veriteľského výboru Bolo uskutočnené hlasovanie, navrhnutý na predsedu VV bol 

veriteľ FESTO spol. s r.o. Dávam hlasovať: Výsledok hlasovania: Za: 3 Proti:0 

Zdrţal sa:v0 Uznesenie č. 1 Uznesenie bolo prijaté. Predsedom VV je veriteľ 

FESTO spol. s r.o. Bratislava. K bodu 3 – Rôzne K tomuto bodu predloţila 

písomnú ţiadosť o uloţenie záväzného pokynu ohľadom speňaţenia majetku 

správkyňa konkurznej podstaty VUMA MONT spol. s r.o. v konkurze JUDr. 

Danica Birošová. Ţiadosť tvorí príloha tohto zápisu. K predloţenému návrhu bola 

vykonaná diskusia a bol dohodnutý spôsob speňaţenia majetku veci a práva a iné 

majetkové hodnoty samostatne. Speňaţovanie bude  



prebiehať tak, ţe inzerát bude zverejnený v Obchodnom vestníku, v I. a II. kole 

bude predaný za najvyššiu ponuku so súhlasom VV. V III. kole môţe správca 

predať majetok z voľnej ruky . Majetok , ktorý nebude moţné speňaţiť uvedeným 

spôsobom, môţe správca po schválení súdom vylúčiť z konkurznej podstaty. 

Správca je povinný vyhodnotenie ponukového konania zaslať písomne faxom, 

mailom alebo poštou všetkým členom VV. V prípade, ţe v lehote do 10 dní odo 

dňa odoslania obdrţí nesúhlasné stanovisko od predsedu VV k predaju, je povinný 

uskutočniť ďalšie kolo pre speňaţenie. Uvedené platí pre prvé 2 kolá. Ak sa 

majetok nepodarí predať ani z voľnej ruky, tento bude vyradený z konkurznej 

podstaty. V prípade, ţe počas konkurzu pribudne ďalší majetok je správca povinný 

postupovať rovnakým spôsobom ako je vyššie uvedené. Dávam hlasovať: 

Výsledok hlasovania: Za: 3 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 Uznesenie VV udeľuje správcovi 

postupovať pri speňaţovaní majetku tak, ako je vyššie uvedené v záväznom 

pokyne. K bodu 4 – Rôzne Neboli ţiadne pripomienky a návrhy. K bodu 5 – Záver 

Predseda VV prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. FESTO 

spol. s r.o. predseda Veriteľského výboru JUDr. Danica Birošová, správca  

Spisová značka súdneho spisu: 29K/37/2009 Spisová značka správcovského spisu: 

29K/37/2009 S 106 Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlţníka): VUMA 

MONT spol. s r.o. v konkurze , Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom Dátum 

narodenia/IČO úpadcu (dlţníka): 34 132 597 Oznámenia súvisiace s dražbou 

majetku podliehajúceho konkurzu JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 

Trenčín, správkyňa úpadcu VUMA MONT spol. s r.o. v konkurze so sídlom: 

Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 132 597, č.k.: 29K/37/2009 , 

ponúka na predaj v I. kole verejného ponukového konania, v zmysle ustanovenia § 

92 ods. 1 písm. d.) ZKR: - hnuteľný majetok - pohľadávky úpadcu zapísaný v 

súpise majetku a zaradený do všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v 

obchodnom vestníku č. 214B/2009 dňa 05. 11. 2009  



Všeobecné podmienky predaja: 1.) Výška kúpnej ceny záujemcom pre I. kolo 

ponukového konania je za najvyššiu ponúknutú cenu, navýšenú o DPH. 2.) Za 

riadne doručenú ponuku sa povaţuje ponuka doručená v zalepenej obálke s 

výrazným označením „konkurz 29K/37/2009 – neotvárať“ na adresu : JUDr. 

Danica Birošová, správca úpadcu VUMA MONT spol. s r.o. v konkurze, 

Piaristická 46, 911 01 Trenčín a to najneskôr do 02. 02. 2010, do 12:00 hod. 

Ponuka musí obsahovať náleţitosti predpísané podmienkami predaja. 3.) 

Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým záujemcom v pracovných dňoch 

od zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku v čase od 8:00 h. do 14:00 hod.. v 

sídle správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín, za úhradu 35 €. Obhliadku 

predávaného majetku je moţné vykonať v termíne a čase dohodnutom na tel.č. 032 

– 6583 076. 4.) Záujemca je povinný zloţiť finančnú zábezpeku vo výške najmenej 

10 % z ponúkanej kúpnej ceny na č.ú.: 4009123785/7500 vedený v ČSOB,a.s. v a 

to najneskôr v deň zaslania písomnej ponuky správcovi. 5.) V prípade porušenia 

podmienok ponukového konania záujemcom, tento je povinný uhradiť zmluvnú 

pokutu vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny záujemcom. 6.) Otváranie obálok 

sa uskutoční dňa 03. 02. 2010 o 9:00 hod. v sídle správcu 7.) Vyhodnotenie ponúk 

správcom bude uskutočnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne otvárania obálok. 

JUDr. Danica Birošová, správca  

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 

VUMA - MONT spol. s r.o. v konkurze , so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, ICO: 34 132 597, uznesením č.k. 29K/37/2009-285 zo dna 

03.03.2011 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom 

Cintorínska 21, Bratislava, ICO: 35 77 60 05, do konkurzného konania namiesto 

pôvodného veriteľa Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ul. 

13, 975 04 Banská Bystrica, ICO: 00 634 816, v celkovej zistenej sume všetkých 

prihlásených pohľadávok 22 486,01 Eur vedených v konečnom zozname 

pohľadávok pod c. 5-S-1 aţ 5-S-48. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dna 

29.03.2011. Okresný súd Trenčín dna 30.3.2011 JUDr. Hana Kršiaková, vyšší 

súdny úradník  

Názov: VUMA - MONT spol. s r.o. v konkurze Ičo: 34132597 Značka dokumentu: 

K003933 Značka spisu: 29K/37/2009  

VÝZVA SPRÁVCOVI V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 

VUMA - MONT spol. s r.o. v konkurze , so sídlom Piešťanská 1202, Nové Mesto 

nad Váhom, ICO: 34 132 597, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová, 

Piaristická 46, Trenčín, tunajší súd v y z ý v a správcu, aby v lehote 10 dní od 

doručenia tejto výzvy súdu vysvetlila: - rozdielny výťaţok so speňaţenia 

hnuteľných vecí úpadcu, ktorý správca uviedol v správe zo dna 5.1.2011 vo výške 

1750 Eur a v návrhu na zrušenie konkurzu pre nemajetnosť zo dna 24.2.2011 vo 

výške 2082,50 Eur a tento aby preukázala, nakoľko vzhľadom na uvedenú 

zmätočnosť nie je súdu zrejmé, za akú sumu boli v predmetnom konkurze 

speňaţené hnuteľné veci úpadcu, - ako je moţné, resp. z akých finančných 

prostriedkov uhradila podľa predloţenej evidencie pohľadávok proti podstate 

pohľadávky proti podstate spolu vo výške 9056,96Eur, keďţe výťaţok zo 



speňaţenia majetku úpadcu bol dosiahnutý spolu len vo výške 3110 Eur, resp. 

3442,50 Eur a zo súdneho spisu vyplývajú ďalšie financie úpadcu vo výške 1024,2 

Eur (pohľadávka z úctu 132,74 Eur + nespotrebovaný preddavok 891,46 Eur), z 

ktorých bolo moţné uhrádzať pohľadávky proti podstate, - špecifikovať vec 

(hnuteľnú resp. nehnuteľnú), ktorú mal úpadca počas konkurzného konania v 

prenájme, za ktorý správca uhrádzal počas konkurzného konania nájomné ako 

pohľadávku proti podstate, špecifikovať právny dôvod tejto pohľadávky a vysvetliť 

potrebu prenájmu predmetnej veci pre účely konkurzného konania. Lehota 10 dní 

plynie odo dna zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, ţe 

bude doručená aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. 

Okresný súd Trenčín dna 31.3.2011 JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník 

 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 
VUMA - 

MONT, spol. s r.o. v konkurze 

so sídlom Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 132 597, pr. 

zast. 

Mgr. Julianou Sumkovou, advokátom, 

so sídlom kancelárie Námestie Slobody 16, Nové Mesto nad Váhom, ktorého 

správcom je 

JUDr. Danica Birošová so 

sídlom kancelárie Piaristická 46, Trenčín, o návrhu správcu na zrušenie 

konkurzu pre 

nedostatok majetku, takto 

rozhodol 

I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu VUMA - MONT, spol. s r.o. so sídlom 

Piešťanská 
1202, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom, IČO 34 132 597 sa z r u š u j e pre nedostatok majetku. 

II. Správcovi JUDr. Danici Birošovej so sídlom kancelárie Piaristická 46, 

Trenčín sa 

p r i z n á v a odmena 

z výťažku vo výške 0 €. 

Poučenie: 

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého 

pohľadávka 

nebola čo i len z časti 

uspokojená v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom 

vestníku 

písomne v dvoch vyhotoveniach 

prostredníctvom Okresného súdu Trenčín. 

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému 

je určené, 
kto ho robí, ktorej veci sa 

týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu 

sa 

napáda, v čom sa toto rozhodnutie 

alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 

Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku 
aj v 

prípade, ak sa doručuje iným 

spôsobom. 

Okresný súd Trenčín dňa 9.5.2011 

JUDr. Michal Fiala, sudca 



Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 

VUMA - 

MONT, spol. s r.o. 

, so sídlom: Piešťanská 1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 132 597, 

o návrhu 

správcu na zrušenie konkurzu pre 

nedostatok majetku, uznesením č.k. 29K/37/2009-314 zo dňa 9. 5. 2011 zrušil 
konkurz 

pre nedostatok majetku. 

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 05. 2011. 

Okresný súd Trenčín dňa 1. 6. 2011 

JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník 

 

Spisová značka: 29K/37/2009 

Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu 

VUMA - MONT, 

spol. s r.o. v konkurze so sídlom Piešťanská 1202, Nové Mesto nad Váhom, 

IČO 34 132 

597, takto 

ROZHODOL 

Správca JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, Trenčín 

sa o d v 

o l á v a z funkcie správcu. 

Poučenie 

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 

Okresný súd Trenčín dňa 30. 8. 2011 

JUDr. Michal Fiala, samosudca 


