
Spisová zna čka:  28R/5/2011

Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa - dlžníka UNISTAV Bojnice spol. s r.o. so sídlom Hurbanovo nám. 29, 
Bojnice, I ČO 36 707 376 o návrhu na povolenie reštrukturalizác ie dlžníka takto

ROZHODOL

Z a č í n a  sa  reštrukturaliza čné konanie vo či dlžníkovi UNISTAV Bojnice spol. s r.o. so sídlom Hurbanovo nám. 
29, Bojnice, I ČO 36 707 376.

Poučenie

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

Okresný súd Tren čín d ňa 15. 11. 2011
Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa



Spisová zna čka:  28R/5/2011

Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa - dlžníka UNISTAV Bojnice spol. s r.o. so sídlom Hurbanovo nám. 29, 
Bojnice, I ČO 36 707 376 o návrhu na povolenie reštrukturalizác ie dlžníka, takto

ROZHODOL

I. P o v o ľ u j e  sa  reštrukturalizácia dlžníka UNISTAV Bojn ice spol. s r.o. so sídlom Hurbanovo nám. 29, 
Bojnice, I ČO 36 707 376.

II. Do funkcie správcu sa  u s t a n o v u j e  JUD r. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická  46, Tren čín.

III. Správca je  p o v i n n ý  , bez zbyto čného odkladu informova ť známych verite ľov dlžníka UNISTAV Bojnice spol. 
s r.o. so sídlom Hurbanovo nám. 29, Bojnice, I ČO 36 707 376, ktorí majú zvy čajné miesto pobytu, trvalé bydlisko 
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej re publike, spôsobom v zmysle čl. 
40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo d ňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

IV. Veritelia dlžníka sa  v y z ý v a j ú,  aby v l ehote 30 dní odo d ňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili 
svoje poh ľadávky na predpísanom tla čive v jednom rovnopise na Okresný súd Tren čín k sp. zn. 28R/5/2011 a v dvoch 
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie. Za  de ň povolenia reštrukturalizácia sa považuje de ň nasledujúci po 
zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.

V. U r č u j e  sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré po dliehajú súhlasu správcu:
-  založenie obchodnej spolo čnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
-  nadobudnutie ú časti alebo prevod ú časti na obchodnej spolo čnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
- prevod, prenájom alebo za ťaženie nehnute ľnosti alebo iného majetku, prípadne ich za ťaženie vecným bremenom,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôži čke alebo o inom do časnom poskytnutí alebo prijatí pe ňažných prostriedkov,
- zabezpe čenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie 
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú tre ťou osobou,
- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnen ia alebo zvýhod ňujúceho právneho úkonu,
- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy verite ľov na uspokojení ich poh ľadávok,
- vykonanie iného než bežného právneho úkonu pod ľa 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 plni ť pokra čujúce pe ňažné alebo nepe ňažné plnenie po čas viac 
ako 6 mesiacov,
- uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže posky tnú ť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za  
predchádzajúci kalendárny rok,
- akéko ľvek pe ňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré p eňažné plnenia vo či 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,
- akéko ľvek plnenie dlžníka vo či tretej osobe predstavujúce čo i len čiasto čné uspokojenie zmluvných alebo 
mimozmluvných  sankcií,
- vykonanie akéhoko ľvek právneho úkonu dlžníka vo či osobe spriaznenej s dlžníkom,
- vykonanie akéhoko ľvek právneho úkonu dlžníka vo či osobe spriaznenej s verite ľom prihlásenej poh ľadávky,
- uznanie prihlásenej poh ľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie  zo strany dlžníka v zmysle ust. 
§ 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku u čineného na súde v konaní o ur čenie popretej poh ľadávky.

VI. P o u č e n i e  p r e  v e r i t e ľ o v:  Verite ľ prihlasuje svoju poh ľadávku vyplnenou prihláškou spolu s 
prílohami. Prihláška sa podáva na tla čive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. Prihlášku spolu s prílohami podáva ve rite ľ v dvoch 
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v  jednom rovnopise na súd. Prihláška musí by ť doru čená správcovi 
aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doru čenú po lehote alebo doru čenú v lehote len 
správcovi alebo len súdu sa v reštrukturalizácii ne prihliada a poh ľadávka v nej uplatnená sa do 
reštrukturaliza čného plánu nezah ŕňa. Doru čenie prihlášky na súd má pre plynutie preml čacej lehoty a zánik práva 
rovnaké právne ú činky ako uplatnenie práva na súde. Za za čiatok lehoty na prihlásenie poh ľadávok sa považuje de ň 
nasledujúci po zverejnení uznesenia o povolení rešt rukturalizácie v Obchodnom vestníku. Pre každú poh ľadávku musí 
byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vž dy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a  sídlo 
verite ľa a dlžníka, právny dôvod vzniku poh ľadávky a suma poh ľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a 
príslušenstvo s rozdelením pod ľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na pr edpísanom tla čive, ktoré musí by ť 
datované a podpísané verite ľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je pod aná na predpísanom tla čive alebo nie 
je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v rešt rukturalizácii neprihliada a poh ľadávka z nej uplatnená sa do 
reštrukturaliza čného plánu nezah ŕňa. Ak verite ľ prihlasuje zabezpe čenú poh ľadávku, v prihláške uvedie aj druh, 
poradie a právny dôvod vzniku zabezpe čovacieho práva spolu s ur čením majetku, ktorým je zabezpe čená, a sumu, do 
ktorej je zabezpe čená. Ak prihláška zabezpe čenej poh ľadávky tieto údaje neobsahuje, zabezpe čená poh ľadávka sa v 
reštrukturalizácii považuje len za nezabezpe čenú poh ľadávku a na zabezpe čovacie právo, ktorým je zabezpe čená, sa v 
reštrukturalizácii neprihliada. Ak verite ľ prihlasuje podmienenú poh ľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od 
ktorej závisí vznik poh ľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej poh ľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku 
podmienenej poh ľadávky sa v reštrukturalizácii neprihliada poh ľadávka v nej uplatnená sa do reštrukturaliza čného 
plánu nezah ŕňa. 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 povolenia reštrukturalizácie Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je poh ľadávka uplatnená v mene, ktorej referen čný kurz 
Európska centrálna banka alebo Národná banka Sloven ska neur čuje a nevyhlasuje, sumu poh ľadávky ur čí správca s 
odbornou starostlivos ťou. Ak verite ľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný preh ľad. Ak verite ľ 
podáva ďalšiu prihlášku dodato čne, súhrnný preh ľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnn é preh ľady 
pripojené k prihláškam podaným skôr sa v reštruktur alizácii neprihliada. Ak verite ľ k svojim viacerým prihláškam 
nepripojí súhrnný preh ľad, súhrnný preh ľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpís anom tla čive alebo 
súhrnný preh ľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach,  na jeho prihlášky sa v reštrukturalizácii 
neprihliada a poh ľadávky v nich uplatnené sa do reštrukturaliza čného plánu nezah ŕňajú. K prihláške sa pripájajú 
listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená poh ľadávka, k prihláške sa pripoja aj 
listiny preukazujúce nadobudnutie poh ľadávky verite ľom. Ak poh ľadávku prihlasuje verite ľ, ktorý je povinný vies ť 
účtovníctvo pod ľa osobitného predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlá senie, že poh ľadávku eviduje aj v ú čtovníctve, 
inak je správca povinný poh ľadávku uplatnenú v prihláške poprie ť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v 
prihláške vz ťahujú na viaceré prihlášky, sta čí ich pripoji ť k súhrnnému preh ľadu. Ak verite ľ nemá na území 
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo org aniza čnú zložku podniku, v prihláške je povinný uvies ť zástupcu 
na doru čovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na  území Slovenskej republiky; k prihláške je povinný  
pripoji ť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doru čovanie písomností prijal. Ak si verite ľ zástupcu na 
doru čovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti do ru čova ť len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca,  
ani súd nie sú povinní vyzva ť verite ľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávn ej prihlášky; na požiadanie 
sú však povinní vyda ť verite ľovi potvrdenie o doru čení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uvies ť, či 
prihlášku možno pod ľa odseku 1 alebo odseku 2 považova ť za úplnú; o prípadných nedostatkoch prihlášky je s právca 
povinný verite ľa v potvrdení pou či ť. Prihlášku môže verite ľ opravi ť alebo doplni ť len do uplynutia lehoty na 
prihlasovanie poh ľadávok. Verite ľ zodpovedá za nesprávnos ť údajov uvedených v prihláške.

Poučenie



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

Účastník reštrukturaliza čného 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 poh ľadávok. 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).

Okresný súd Tren čín d ňa 9. 12. 2011
Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa



Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  UNISTAV Bojnice spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  36 707 376
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín
Spisová zna čka správcovského spisu:  28R/5/2011 S 106
Spisová zna čka súdneho spisu:  28R/5/2011

Druh podania:  Oznam o tom, kde a kedy možno nahliada ť do spisu

JUDr. Danica Birošová, reštrukturaliza čný správca dlžníka UNISTAV Bojnice spol. s r.o. so sídlom Hurbanovo nám. 29,
Bojnice, I ČO: 36 707 376 oznamuje , že do správcovského spisu je možné nahliada ť v kancelárii správcu na 
Piaristickej
46 , Tren čín, v úradných hodinách po čas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Termín si možno vopred dohodnú ť na
tel. č. 032/658 3076.

V Tren číne, 19.12.2011

JUDr. Danica Birošová – reštrukturaliza čný správca



Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  UNISTAV Bojnice spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hurbanovo námestie 29, 972 01 Bojnice
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  36 707 376
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín
Spisová zna čka správcovského spisu:  28R/5/2011 S 106
Spisová zna čka súdneho spisu:  28R/5/2011

Druh podania:  Oznam o zvolaní schôdze verite ľov

Oznam o zvolaní schôdze verite ľov

JUDr. Danica Birošová, reštrukturaliza čný správca dlžníka UNISTAV Bojnice spol. s r.o. so sídlom Hurbanovo nám. 29,
Bojnice, I ČO: 36 707 376, pod ľa ustanovenia § 126 ZKR zvoláva schôdzu verite ľov, ktorá sa bude kona ť v sídle 
správcu v
Tren číne na Piaristickej ul. 46 d ňa 17. 02. 2012 o 10,00 hod. Prezentácia ú častníkov sa za čne o 9,00 hod.

Predmet rokovania:

1. Otvorenie

2. Vo ľba verite ľského výboru

3. Správa dlžníka o stave spolo čnosti

4. Zistenie stanovísk verite ľov k reštrukturalizácii

5. Rôzne

6. Záver

Verite ľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právni cké osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia verite ľov sa
preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovani e a dokladom totožnosti.

V Tren číne, 19.12. 2011

JUDr. Danica Birošová – reštrukturaliza čný správca


