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Obchodný vestník 112/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.06.2014 K011287 
Spisová značka: 38R/2/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Hrebík MH CAR s miestom 
podnikania Nová 180, 018 51 Nová Dubnica, IČO 37 188 844 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie 
dlžníka Marián Hrebík MH CAR s miestom podnikania Nová 180, 018 51 Nová Dubnica, IČO 37 188 
844, takto 
rozhodol 
Z a č í n a sa reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Marián Hrebík MH CAR s miestom podnikania 
Nová 180, 018 51 Nová Dubnica, IČO 37 188 844. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 9.6.2014 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 128/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.07.2014 K012926 
Spisová značka: 38R/2/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Hrebík MH CAR s miestom 
podnikania Nová 180, 018 51 Nová Dubnica, IČO 37 188 844 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie 
dlžníka, takto rozhodol 
I. P o v o ľ u j e sa reštrukturalizácia dlžníka Marián Hrebík MH CAR s miestom podnikania Nová 180, 
018 51 Nová Dubnica, IČO 37 188 844. 
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. Správca je p o v i n n ý , bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Marián 
Hrebík MH CAR s miestom podnikania Nová 180, 018 51 Nová Dubnica, IČO 37 188 844, 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. 
IV. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili 
svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň 
nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. 
V. U r č u j e 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 zák. č. 7/2005 Z.z. o 
  konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.), 
- uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie 
  počas viac ako 6 mesiacov, 
- uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho 
  obratu za predchádzajúci kalendárny rok, 
- akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému 
  subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 20 000 Eur, 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 učineného na súde v konaní 
  o určenie popretej pohľadávky. 
VI. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v o spôsobe prihlasovania pohľadávok : Veriteľ prihlasuje svoju 
pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je 
uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona                
č. 7/2005 Z.z. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť 
doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. 
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky 
ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie 
pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení 
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa § 122 
zák. č. 7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné 
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a 
bydliska alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny 
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma 
pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška                 
s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku 
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na 
základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková 
suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške 
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatní 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 alebo Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí 
správca s odbornou starostlivosťou. 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. 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. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí 
riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za 
nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška 
nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na 
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu 
pohľadávok. 
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 30.6.2014 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 132/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.07.2014 K013305 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hrebík MH CAR 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová 634/634, 018 51 Nová Dubnica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 188 844 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
 



 
Spisová značka správcovského spisu: 38R/2/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 38R/2/2014 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca dlžníka Marián Hrebík MH CAR s miestom 
podnikania Nová 634/634, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 37 188 844, 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 
možno vopred dohodnúť na tel. č. + 421 32 6513814 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: 
roderova@onlinespravca.sk. 
V Trenčíne 09.07.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 132/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.07.2014 K013305 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hrebík MH CAR 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová 634/634, 018 51 Nová Dubnica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 188 844 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 38R/2/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 38R/2/2014 
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 dlžníka Marián Hrebík MH CAR s miestom podnikania Nová 634/634, 018 51 Nová 
Dubnica, IČO: 37 188 844 (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného 
súdu Trenčín, spis. zn.: 38R/2/2014-94  zo dňa 30.06.2014, bola povolená reštrukturalizácia Dlžníka a 
fyzická osoba Ing. Katarína Roderová, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská 
republika, IČO: 33 174 873, zapísaná v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti 
Slovenskej republiky, značka správcu: S1369, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené 
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 128/2014 zo dňa 07.07.2014. Toto 
uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2014. Tohto dňa bola 
povolená reštrukturalizácia Dlžníka. 
 
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi Ing. Katarína 
Roderová, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika k sp. zn. 38R/2/2014.  
 
Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku 
vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený          
v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. 
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od 
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky 
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie 
práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do 
reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie   
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa § 122 zák. č. 7/2005 Z.z. 
prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na 
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska alebo názov 
a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku 
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, 
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením 
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.  
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky 
sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa 
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právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatní 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 alebo Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca          
s odbornou starostlivosťou. 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. 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. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí 
riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za 
nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška 
nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na 
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu 
pohľadávok. 
V  Trenčíne 09.07.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 146/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.07.2014 K014699 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hrebík MH CAR 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová 634/634, 018 51 Nová Dubnica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 188 844 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 38R/2/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 38R/2/2014 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze verieľov 
Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca dlžníka Marián Hrebík MH CAR, Nová 180, 018 51 
Nová Dubnica, IČO: 37 188 844 podľa ustanovenia § 126 ZKR zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa 
bude konať v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, dňa 12.09. 2014 o 10.00 hod. 
Prezentácia účastníkov sa začne o 09.30 hod. 
Predmet rokovania 
1. Otvorenie 
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti 
3. Voľba veriteľského výboru 
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 28.07.2014 
Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca 
 
 
 
Obchodný vestník 178/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.09.2014 K017966 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hrebík MH CAR 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová 634/634, 018 51 Nová Dubnica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 188 844 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 38R/2/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 38R/2/2014 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania: 12.09.2014 
Miesto konania: na adrese Piaristická 44, Trenčín 



Začiatok:     10,40 hod. 
Ukončenie: 11,05 hod. 
 
Prítomní: 
1. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, veriteľ č. 8, zastúpený na základe   
    Poverenia Mgr. Miroslavou Michňovou, 
2. MUDr. Piotr Petrykowski., Nad Kostolom 1423/144, 018 41 Dubnica nad Váhom, nar. 09.11.1964, 
    Veriteľ č. 4 , zastúpený na základe plnomocentva JUDr. Milošom Mojtom 
3. Andrej Sapáček, Šafárikova 8, 911 08 Trenčín, nar. 29.04.1978, veriteľ č. 5 zastúpený na základe 
    plnomocentva Ing. Monikou Sameliakovou 
4. Ing. Katarína Roderová – správca, 
 
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 s najvyšším počtom hlasov Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava 1, IČO: 00 686 930 zastúpený na základe poverenia Mgr. Miroslavou Michňovou. 
Informoval, že zasadnutia VV sa zúčastnili všetci veritelia zvolení za členov VV podľa prezenčnej 
listiny, 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 
Veriteľ Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 zastúpený na 
základe poverenia Mgr. Miroslavou Michňovou ako veriteľ s najväčším počtom hlasov navrhol, aby bol 
predsedom VV veriteľ Andrej Sapáček, Šafárikova 8, 911 08 Trenčín, nar. 29.04.1978, veriteľ č. 5 
zastúpený na základe veriteľ Andrej Sapáček, Šafárikova 8, 911 08 Trenčín, nar. 29.04.1978, veriteľ 
č. 5 zastúpený na základe plnomocentva Ing. Monikou Sameliakovou a vyzval prítomných, či majú 
ďalšie návrhy na predsedu VV. Prítomní iný návrh nemajú, následne bolo vykonané hlasovanie: 
 
Výsledky hlasovania: 
Za počet hlasov : 3 
Proti počet hlasov: - 
Zdržal sa počet hlasov: - 
Uznesenie č. 2 
Predsedom VV je . Andrej Sapáček, Šafárikova 8, 911 08 Trenčín, nar. 29.04.1978, veriteľ č. 5. 
 
K bodu 3 - Určenie lehôt na vypracovanie a predloženie reštrukturalizačného plánu 
K tomuto bodu vystúpil správca v mene dlžníka, ktorý uviedol, že záverečný návrh plánu bude 
predložený na predbežné schválenie veriteľskému výboru v súlade s § 143 ZKR, t.j. do 90 dní od 
povolenia reštrukturalizácie. 
Uznesenie č. 3 
Členovia VV berú uvedené na vedomie. 
 
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 dlžníka, ekonóma dlžníka, správcu sa uskutoční do 
15 dní od 1. zasadnutia VV. Správca sa zaväzuje, že predloží záznam z neformálneho stretnutia 
všetkým členom VV. 
Uznesenie č.4 
Členovia VV berú uvedené na vedomie. 
 



K bodu 5 
Členovia VV schvaľujú vzájomnú e-mailovú komunikáciu medzi členmi VV, správcom a dlžníkom na 
uvedené mailové adresy: 

Tatra banka, a.s., zastúpený na základe poverenia Mgr. Miroslavou Michňovou, 
miroslava_michnova@tatrabanka.sk 

MUDr. Piotr Petrykowski., zastúpený na základe plnomocentva JUDr. Milošom Mojtom, 
   milosmojto@gmail.com 

Andrej Sapáček, zastúpený na základe plnomocentva Ing. Monikou Sameliakovou , 
   sameliakova@stonline.sk 

Marián Hrebík - dlžník, hrebik.marian@gmail.com 

Ing. Katarína Roderová – správca, roderova@onlinespravca.sk 
Uznesenie č.5 
Členovia VV berú uvedené na vedomie. 
 
K bodu 6 
Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda VV zasadnutie ukončil a poďakoval 
prítomným za účasť. 
predseda VV 
Andrej Sapáček, zastúpený na základe plnomocentva Ing. Monikou Sameliakovou 
 
 
 
 
Obchodný vestník 205/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.10.2014 K020672 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hrebík MH CAR 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová 634/634, 018 51 Nová Dubnica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 188 844 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 38R/2/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 38R/2/2014 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 38R/2/2014 
( v konaní o povolení reštrukturalizácie právnickej osoby v zmysle zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov) 
I. 
Základné identifikačné údaje 
správca: Ing. Katarína Roderová, správca 
               Piaristická 44 
               911 01 Trenčín 
               Slovenská republika 
               Vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 
               značka správcu: S 1369 
dlžník:     Marián Hrebík MH CAR 
                Nová 180 
                018 51 Nová Dubnica 
                Slovenská republika 
                IČO: 37 188 852 
                zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trenčín, 
                živnostenský register: 302-7414 
súd:         Okresný súd Trenčín 
                Piaristická 27 
                911 01 Trenčín 
                Slovenská republika 
II. 
Dôvod zasadnutia veriteľského výboru a prítomné osoby 
Táto zápisnica predstavuje písomný záznam zo zasadnutia veriteľského výboru pre účely schválenia 
reštrukturalizačného plánu dlžníka podľa § 144 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a 
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len 



ako „ZKR“), konaného dňa 21.10.2014 spôsobom podľa § 128 ZKR. Zasadnutia veriteľského výboru 
sa zúčastnili: 
1. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, zastúpený na základe poverenia Mgr. 
Miroslavou Michňovou, 
2. MUDr. Piotr Petrykowski, Nad Kostolom 1423/144, 018 41 Dubnica nad Váhom, nar. 09.11.1964, 
zastúpený na základe plnomocentva Advokátskou kanceláriou JUDr. Danica Birošová, s.r.o., 
poverenie Mgr. Ladislav Tóth, PhD. 
3. Andrej Sapáček, Šafárikova 8, 911 08 Trenčín, nar. 29.04.1978, zastúpený na základe 
plnomocentva Ing. Monikou Sameliakovou 
4. Ing. Katarína Roderová – správca, 
Osoby prítomné na zasadnutí veriteľského výboru dlžníka dňa 21.10.2014 svoju prítomnosť potvrdili 
podpisom do prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
III. 
Program zasadnutia veriteľského výboru 
V zmysle oznámenia o zvolaní schôdze veriteľov zo dňa 20.10.2014, predmet zasadnutia veriteľského 
výboru tvorí: 
1. Úvod 
2. Rozprava 
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu, resp. o jeho vrátení na 
prepracovanie 
4. Rôzne a záver. 
Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo na adrese Tatra banka, a.s., Černyševského 50, 851 
01 Bratislava – Petržalka dňa 21.10.2014. Po prezentácii, ktorá začala o 9:00 hod., došlo k vykonaniu 
jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov, a to s nasledovným opisom priebehu: 
IV. 
K bodu 1 programu 
Po otvorení zasadnutia bolo zistené, že Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 
všetci jeho členovia. 
V. 
K bodu 2 programu 
Členovia veriteľského výboru zhodne konštatovali, že návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka im bol 
predložený v zákonnej lehote, pričom zhodne konštatovali, že účel a dôvod zvolanej schôdze veriteľov 
im je zrejmý a jasný. Členovia veriteľského výboru nemali k predloženému reštrukturalizačnému plánu 
otázky ani pripomienky. Následne veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o schválení resp. zamietnutí 
reštrukturalizačného plánu podľa § 144 ods. 1 ZKR. Veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o schválení 
resp. zamietnutí reštrukturalizačného plánu podľa § 144 ods. 1 ZKR, a to nasledovne: 
O danej veci hlasoval veriteľský výbor, a to nasledovne: 
a) za prijatie reštrukturalizačného plánu: 
hlasovanie za: 
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 
MUDr. Piotr Petrykowski., Nad Kostolom 1423/144, 018 41 Dubnica nad Váhom, nar. 09.11.1964 
Andrej Sapáček, Šafárikova 8, 911 08 Trenčín, nar. 29.04.1978 
počet veriteľov za: 3 
počet % z počtu hlasov: 100% 
b) proti prijatiu reštrukturalizačného plánu: 
hlasovanie proti: nikto 
počet veriteľov proti 0 
počet % z počtu hlasov: 0% 
c) zdržali sa hlasovania: 
zdržali sa: nikto 
počet takýchto veriteľov: 0 
počet % z počtu hlasov: 0% 
Následne bolo prijaté uznesenie: 
Uznesenie číslo 1: 
„veriteľský výbor schvaľuje predložený reštrukturalizačný plán, odporúča, aby účastníci plánu 
oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali a vyzýva správcu, aby zvolal 
schvaľovaciu schôdzu“ 
VI. 
K bodu 3 programu 



Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť s tým, že konanie bude ďalej 
pokračovať v zmysle platného zákona, t.j. schvaľovacou schôdzou zvolanou správcom. Veriteľský 
výbor schvaľuje predložený reštrukturalizačný plán, odporúča, aby účastníci plánu hlasovali za jeho 
prijatie a vyzýva správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu spôsobom podľa § 146. Následne bolo 
zasadnutie veriteľského výboru ukončené dňa 21.10.2014 o 9,24 hod.. 
V Trenčíne dňa 21.10.2014 
Predseda VV 
Andrej Sapáček, zastúpený na základe plnomocentva Ing. Monikou Sameliakovou 
 
 
 
Obchodný vestník 205/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.10.2014 K020673 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hrebík MH CAR 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová 634/634, 018 51 Nová Dubnica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 188 844 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 38R/2/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 38R/2/2014 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze 
Podľa ustanovenia § 146 ods. 1,2 ZKR správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu dlžníka Marián Hrebík 
MH CAR, Nová 180, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 37 188 844, Slovenská republika, ktorá sa bude 
konať dňa 14.11.2014 so začiatkom o 11:00 hod. v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 
Trenčín. Prezentácia účastníkov reštrukturalizačného plánu sa začne o 10,45. 
Program (priebeh) schvaľovacej schôdze: 
1. Rozprava 
2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu 
3. Záver 
Správca oznamuje, že na zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 21.10.2014, 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: Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v pracovných 
dňoch v úradných hodinách od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. 
V Trenčíne 23.10.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 240/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.12.2014 K024522 
Spisová značka: 38R/2/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Marián Hrebík MH CAR 
s miestom podnikania Nová 180, 018 51 Nová Dubnica, IČO 37 188 844, o návrhu dlžníka Marián 
Hrebík MH CAR s miestom podnikania Nová 180, 018 51 Nová Dubnica, IČO 37 188 844 na 
potvrdenie reštrukturalizačného plánu takto 
rozhodol 
I. Reštrukturalizačný plán dlžníka Marián Hrebík MH CAR s miestom podnikania Nová 180, 018 51 
Nová Dubnica, IČO 37 188 844, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 14.11.2014, a ktorý je 
prílohou tohto uznesenia, sa p o t v r d z u j e. 
II. Reštrukturalizácia dlžníka Marián Hrebík MH CAR s miestom podnikania Nová 180, 018 51 Nová 
Dubnica, IČO 37 188 844, povolená uznesením tohto súdu č.k. 38R/2/2014-94 zo dňa 30.06.2014 s 
účinkami zverejnenia ku dňu 08.07.2014 sa k o n č í. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Okresný súd Trenčín dňa 9.12.2014 
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa 



Obchodný vestník 7/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.01.2015 K000512 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hrebík MH CAR 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová 634/634, 018 51 Nová Dubnica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 188 844 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 38R/2/2014 S1369 
Spisová značka súdneho spisu: 38R/2/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ing. Katarína Roderová (sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 33 174 873, zapísaná v 
Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: 
S1369 ), oznamuje zavedenie dozornej správy nad dlžníkom: Marián Hrebík MH CAR s miestom 
podnikania Nová 180, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, IČO: 37 188 844, sp. zn. 
38R/2/2014 a to na obdobie minimálne najmenej 60 mesiacov po skončení reštrukturalizácie, 
najneskôr však do úplného splnenia plánu. Funkciu dozorného správcu bude vykonávať: Ing. Katarína 
Roderová, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 
33 174 873, zapísaná v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky, značka správcu: S1369. Dozorný správca je povinný vykonávať dozornú správu s odbornou 
starostlivosťou. 
Dozorný správca je povinný vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou. Dozorný správca 
je povinný pri výkone dozornej správy: 
 
a) dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť osoby 
podliehajúcej dozornej správe; 
b) udeľovať súhlas s právnymi úkonmi osoby podliehajúcej dozornej správe v rozsahu a za 
podmienok určených v pláne; 
c) neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o osobe podliehajúcej dozornej správe, o 
plnení plánu a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu 
na úspešné splnenie plánu a v prípade, že po vyhodnotení týchto informácií dôjde k záveru, že 
nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie plánu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne 
informovať osobu podliehajúcu dozornej správe a iné osoby určené v pláne; 
d) predkladať na požiadanie veriteľom popretých pohľadávok hodnoverný doklad o skladaní splátok 
dlžníkom do notárskej resp. súdnej úschovy, a to v lehote 15 dní odo dňa predloženia takéhoto 
dokladu dozornému správcovi dlžníkom, a to až do ukončenia incidenčných sporov, resp. do uznania 
pohľadávky dlžníkom; 
e) poskytnúť veriteľom na požiadanie dlžníkom predkladané finančné či iné výkazy, ktoré predkladá 
správcovi podľa tohto reštrukturalizačného plánu; 
f) plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo záväznej časti plánu. 
 
Účastníci plánu sa dohodli, že funkcia veriteľského výboru pokračuje do ukončenia dozornej správy 
v rozsahu schvaľovania predaja podniku ako celku alebo jeho časti a nakladania s nehnuteľným 
majetkom dlžníka. Dozorný správca udeľuje súhlas na úkony na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu veriteľského výboru pre prípady, v ktorých veriteľský výbor udeľuje súhlas s 
navrhovaným právnym úkonom. V prípade, že je vyžadovaný súhlas veriteľského výboru, ako aj 
správcu, platí, že ako prvý vyjadruje súhlas veriteľský výbor, až v prípade udelenia súhlasu 
veriteľským výborom vyjadruje súhlas či nesúhlas správca. O schvaľovaní týchto právnych úkonov 
dlžníka sú veriteľský výbor aj dozorný správca povinní rozhodnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr 
do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti dlžníka o udelenie súhlasu veriteľskému výboru a 
dozornému správcovi. Dlžník je povinný na účely riadneho posúdenia právneho úkonu poskytnúť 
veriteľskému výboru všetky informácie o schvaľovanom právnom úkone, inak lehota na schválenie 
tohto úkonu veriteľskému výboru neplynie. Zvolávanie zasadnutí, uznášaniaschopnosť a hlasovanie 
sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona 7/2005 Z .z. . Dozorný správca je oprávnený zúčastňovať 
sa na rokovaní príslušných orgánov osoby podliehajúcej dozornej správe. Ak plán neurčuje inak, 
príslušné orgány osoby podliehajúcej dozornej správe sú povinné prerokovať s dozorným správcom 
každé zásadné rozhodnutie finančnej a majetkovej povahy. 
 
Osoby podliehajúce dozornej správe: 
samostatne zárobkovo činná fyzická osoba Marián Hrebík MH CAR, Nová 180, 018 51 Nová 
Dubnica, Slovenská republika, IČO: 37 188 844; zapísaný v živnostenskom registri vedenom 
Okresným úradom Trenčín, živnostenský register: 302-7414 



Pravidlá pre výkon dozornej správy 
 
Dozorný správca vykonáva dozor nad predajom nehnuteľného majetku a zabezpečovania pohľadávok 
veriteľov záložným právom, zádržným právom, zabezpečovacím prevodom práva alebo pohľadávky 
vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky / § 8 ZKR/. 
 
Dozorný správca informuje veriteľský výbor a súd o vývoji finančnej a obchodnej situácie dlžníka                   
1 krát polročne ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca. Informuje veriteľský výbor a súd o plnení 
reštrukturalizačného plánu s ohľadom najmä na úhradu pohľadávok v prospech zabezpečených a 
nezabezpečených veriteľov v lehotách podľa reštrukturalizačného plánu a informuje veriteľský výbor a 
súd o postupe a výsledkoch predaja majetku dlžníka 1 krát polročne, ku koncu príslušného 
kalendárneho mesiaca. Pol rokom sa pre účely takýchto povinností správcu rozumie každých po sebe 
nasledujúcich 6 mesiacov, nasledujúcich po potvrdení plánu súdom, t.j. rozumie sa tým technický 
polrok, nie polrok kalendárny. 
 
Dlžník je povinný počas trvania dozornej správy od skončenia reštrukturalizácie: 
a) 1 x štvrťročne ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca informovať dozorného správcu 
o finančnej situácii spoločnosti a predkladať finančné výkazy; 
b) mesačne ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca predkladať dozornému správcovi 
aktuálny zoznam záväzkov a pohľadávok; 
c) predkladať dozornému správcovi hodnoverný doklad o splácaní reštrukturalizačných splátok, 
a to v lehote 15 dní odo dňa ich zaplatenia; 
d) 1 x štvrťročne ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca predkladať veriteľskému výboru či 
akýmkoľvek iným oprávneným osobám na požiadanie vyhodnotenie relevantných informácií o osobe 
podliehajúcej dozornej správe, o plnení plánu a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach 
z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie plánu 
 
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu 
 
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu: 
a) predaj podniku ako celku alebo jeho časti; 
b) odpredaj nehnuteľného majetku; 
c) zabezpečovanie pohľadávok veriteľov záložným právom, zádržným právom, zabezpečovacím 
prevodom 
práva alebo pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky ( § 8 ZKR ); 
d) úkony, ktoré sa nepovažujú za bežné právne úkony v zmysle § 10 ods. 3 ZKR. 
Súhlas dozorného správcu sa nevzťahuje na zriadenie zabezpečenia v prospech bánk, na 
zabezpečenie ich pohľadávok z nového úveru, z ktorého bude uspokojená zistená pohľadávka 
zabezpečeného veriteľa v súlade s reštrukturalizačným plánom 
 
Ing. Katarína Roderová, dozorný správca 


