
UZNESENIE 

 

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr. Pavol Demčík – 

Belveder, s miestom podnikania: Melčice 144, Melčice – Lieskové, IČO: 40 194 

892, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol takto: 

Začína sa reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Pavol Demčík – 

Belveder , s miestom podnikania: Melčice 144, Melčice – Lieskové, IČO: 40 194 

892. 

 

Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 

Z.z.). Okresný súd Trenčín dňa 1. 12. 2009 Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 

 

UZNESENIE 

 

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr. Pavol Demčík – 

Belveder, s miestom podnikania: Melčice 144, Melčice – Lieskové, IČO: 40 194 

892, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol takto: 

Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka: Mgr. Pavol Demčík – Belveder , s miestom 

podnikania: Melčice 144, Melčice – Lieskové, IČO: 40 194 892. 

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 

dlžníka: Mgr. Pavol Demčík – Belveder s miestom podnikania Melčice 144, 

Melčice – Lieskové, IČO: 40 194 892, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé 

bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v 

Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 

1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 

Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia 

reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom 

rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 28R/12/2009 a v dvoch rovnopisoch 

správcovi na adresu jeho kancelárie. Za deň povolenia reštrukturalizácia sa 

považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v 

Obchodnom vestníku. 

Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu: 

– založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, 

– nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve 

alebo inej právnickej osobe, 

– prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne 

ich zaťaženie vecným bremenom, 

– uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo 

prijatí peňažných prostriedkov, 

– zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k 



cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú 

treťou osobou, 

– urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho 

právneho úkonu, 

– urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení 

ich pohľadávok, 

– vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 

ZKR, 

– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo 

nepeňažné plnenie počas viac ako 3 mesiacov, 

– uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou 

vyššou ako 1659,70 Eur, 

– akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia 

voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 

1659,70 €, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených 

správcom, 

– akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné 

uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií, 

– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s 

dlžníkom, 

– vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s 

veriteľom prihlásenej pohľadávky, 

– uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo 

strany dlžníka v zmysle ust. § 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania 

záväzku vykonaného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky. 

 

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 30 dní 

od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v 

lehote len správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka 

v nej uplatnená sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky na 

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

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

považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v 

Obchodnom vestníku. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná 

prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a 

sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky a suma pohľadávky s 

rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho 

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



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

podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku 

sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka z nej uplatnená sa do 

reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú 

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

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

do ktorej je zabezpečená. Ak prihláška zabezpečenej pohľadávky tieto údaje 

neobsahuje, zabezpečená pohľadávka sa v reštrukturalizácii považuje len za 

nezabezpečenú pohľadávku a na zabezpečovacie právo, ktorým je zabezpečená, sa 

v reštrukturalizácii neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v 

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

prihláške podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej 

pohľadávky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa do 

reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa 

pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa 

referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia 

reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz 

Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, 

sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Ak veriteľ podáva 

viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad. Ak veriteľ podáva 

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

na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v reštrukturalizácii 

neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, 

súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive 

alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho 

prihlášky sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávky v nich uplatnené sa do 

reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú. K prihláške sa pripájajú listiny 

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

prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. 

Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa 

osobitného predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v 

účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. 

Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške vzťahujú na viaceré 

prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak veriteľ nemá na území 

Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v 

prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má 

bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný 

pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností 

prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu 

písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani 

súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo 

nesprávnej prihlášky; na požiadanie sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o 

doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uviesť, či prihlášku možno 



podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných nedostatkoch 

prihlášky je správca povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ 

opraviť alebo doplniť len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ 

zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. 

 

Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák.č. 7/2005 Z. 

z.). Účastník reštrukturalizačného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti 

voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich 

zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť 

námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. 

Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z. z.). V 

námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má 

byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode 

vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa 

neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 

Občianskeho súdneho poriadku). 

Okresný súd Trenčín dňa 30. 12. 2009 

Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 

 

Spisová značka súdneho spisu: 28R/12/2009 

Spisová značka správcovského spisu: 28R/12/2009 S 106 

Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): Mgr. Pavol Demčík – 

Belveder , Melčice – Lieskové 144 

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 40 194 892 

 

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu 

JUDr. Danica Birošová, reštrukturalizačný správca dlžníka Mgr. Pavol Demčík – 

Belveder s miestom podnikania Melčice 144, Melčice – Lieskové, IČO: 40 194 

892, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu 

na Piaristickej 46, Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod 

do 14,00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č. 032/658 3076. 

V Trenčíne 05. 01. 2010 

JUDr. Danica Birošová, správca 

 

Spisová značka súdneho spisu: 28R/12/2009 

Spisová značka správcovského spisu: 28R/12/2009 S 106 

Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): Mgr. Pavol Demčík – 

Belveder , Melčice 144 

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 40 194 892 

 



Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 

JUDr. Danica Birošová, reštrukturalizačný správca dlžníka Mgr. Pavol Demčík – 

Belveder s miestom podnikania Melčice 144, Melčice – Lieskové, IČO: 40 194 

892, podľa ustanovenia § 126 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať 

v sídle správcu v Trenčíne na Piaristickej ul. 46 dňa 10 . 03. 2010 o 9,00 hod. 

Prezentácia účastníkov sa začne o 8,30 hod. 

Predmet rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Voľba veriteľského výboru 

3. Správa dlžníka o stave spoločnosti 

4. Zistenie stanovísk veriteľov k reštrukturalizácii 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis 

z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na 

zastupovanie a dokladom totožnosti. 

V Trenčíne 14. 01. 2010 

JUDr. Danica Birošová, správca 

 

Spisová značka súdneho spisu: 28R/12/2009 

Spisová značka správcovského spisu: 28R/12/2009 S 106 

Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): Mgr. Pavol Demčík – 

Belveder v reštrukturalizácii , Melčice 144 

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 40 194 892 

 

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 

Dátum konania: 10. 03. 2010 

Miesto konania: v sídle správcu JUDr. Danici Birošovej, Piaristická 46, Trenčín 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Začiatok: 10,00hod. 

Ukončenie: 10,30hod. 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Voľba predsedu VV 

3. Určenie lehôt na vypracovanie a predloženie reštrukturalizačného plánu 

4. Rozdelenie úloh pre dlžníka, správcu a členov VV k vypracovaniu 

reštrukturalizačného plánu 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie. 

Zasadnutie otvoril veriteľ Mgr. Pavol Demčík a navrhol, aby predsedom VV bol 



Mgr. Pavol Demčík. 

Informoval, že zasadnutia VV sa zúčastnili 3 veritelia a 1 hosť podľa prezenčnej 

listiny, konštatujem, že VV je uznášaniaschopný. Prezenčná listina tvorí prílohu 

tohto zápisu. 

Uznesenie č. 1. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci 

členovia VV. 

 

K bodu 2 - Voľba predsedu VV 

Bol prednesený návrh na predsedu VV na Mgr. Pavla Demčíka Veriteľ vyzval 

prítomných, či majú ďalšie návrhy na predsedu VV. Prítomní iný návrh nemajú, 

následne bolo vykonané hlasovanie: 

Výsledky hlasovania: 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2 Predsedom VV je Mgr. Pavol Demčík 

 

K bodu 3 – Určenie lehôt na vypracovanie a predloženie reštrukturalizačného 

plánu 

K tomuto bodu vystúpil dlžník a požiadal VV o predĺženie lehoty na predloženie 

záverečného návrhu plánu o 60 dní. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že záverečný 

návrh plánu nie je schopný vzhľadom na rozsah a problematiku predložiť členom 

VV vopred tak, aby mali aj oni možnosť sa k nemu vyjadriť. Návrh plánu bude 

predložený aj veriteľovi VB Leasing na pripomienkovanie. Predseda VV navrhol k 

tejto žiadosti vykonať hlasovanie: 

Výsledky hlasovania: 

Za: 3 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 3 VV súhlasí s predĺžením lehoty o 60 dní. 

 

K bodu 4 – Rozdelenie úloh pre dlžníka, správcu, a členov VV k vypracovaniu RP 

Predseda navrhol nasledovné rozdelenie úloh: 

Predseda VV navrhol, aby sa dlžník, reštrukturalizačný správca a členovia VV 

operatívne stretávali v sídle správcu, alebo na inom dohodnutom mieste tak, aby 

plán bol vypracovaný a predložený VV na schválenie v zákonom určenej lehote. 

Stretnutie – Mgr. Pavol Demčík, ekonóm, správca, Ing. Potočková – sa uskutoční 

29. 03. 2010 o 09,00 hod. v sídle správcu. 

Uznesenie č. 4 Členovia VV berú uvedené na vedomie. 

 

K bodu 5 - Neboli ďalšie otázky a návrhy. 

 

K bodu 6 - Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV 

zasadnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 



 

Mgr. Pavol Demčík – predseda VV 

JUDr. Danica Birošová, správca 

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Pavol Demčík – 

Belveder v reštrukturalizácii 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Melčice 144, Melčice – Lieskové 

IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 40 194 892 

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Danica Birošová 

Spisová značka správcovského spisu: 28R/12/2009 S 106 

Spisová značka súdneho spisu: 28R/12/2009 

 

Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze  

Podľa ustanovenia § 146 ods. 1,2 ZKR správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu 

Mgr. Pavol Demčík - Belveder v reštrukturalizácii so sídlom Melčice 144, Melčice 

– Lieskové, IČO: 40 194 892, ktorá sa bude konať dňa 08.07.2010 so začiatkom o 

09,00 hod. v priestoroch kancelárie správcu JUDr. Danici Birošovej, Piaristická 46, 

911 01 Trenčín. Prezentácia účastníkov reštrukturalizačného plánu sa začne o 

08,30 hod. Program (priebeh) schvaľovacej schôdze: 1. Rozprava 2. Hlasovanie o 

prijatí reštrukturalizačného plánu 3. Záver Správca oznamuje, že na zasadnutí 

veriteľského výboru konanom dňa 16.06.2010, veriteľský výbor schválil záverečný 

návrh reštrukturalizačného plánu predložený dlžníkom (predkladateľom plánu), a 

že veriteľský výbor odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu 

hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Účastník plánu sa môže zúčastniť na 

schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, 

pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. 

Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu osobne 

v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 

Trenčín, v pracovných dňoch v úradných hodinách od 08,00 hod. do 14,00 hod.). V 

Trenčíne 16. 06. 2010 

JUDr. Danica Birošová – reštrukturalizačný správca 

 

Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Mgr. 

Pavol Demčík – Belveder v reštrukturalizácii, s miestom podnikania Melčice 144, 

Melčice - Lieskové, IČO: 40 194 892, o návrhu dlžníka na potvrdenie 

reštrukturalizačného plánu rozhodol takto: 

 

I. Reštrukturalizačný plán dlžníka Mgr. Pavol Demčík - Belveder v 

reštrukturalizácii s miestom podnikania Melčice 144, Melčice - Lieskové, IČO 40 

194 892, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 08.07.2010, a ktorý je 

prílohou tohto uznesenia, sa potvrdzuje. 



 

II. Reštrukturalizácia dlžníka Mgr. Pavol Demčík - Belveder, v reštrukturalizácii s 

miestom podnikania Melčice 144, Melčice - Lieskové, IČO 40 194 892, povolená 

uznesením tohto súdu č.k. 28R/12/2009-97 zo dňa 30.12.2009 s účinkami 

zverejnenia ku dňu 06. 01. 2010 sa končí. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 

Z.z.). 

Okresný súd Trenčín dňa 28. 7. 2010 

Mgr. Patricie Kepeňová, samosudca 

 


