
Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa-verite ľa: Slovenská republika - 
Daňové riadite ľstvo SR, Banská Bystrica - Da ňový úrad Považská Bystrica, Centrum 
2408/43, Považská Bystrica, I ČO: 00 634 816, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na 
majetok dlžníka: CREMILA s.r.o., so sídlom: Pružina  186, I ČO: 31 596 444, takto 
rozhodol

I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správ ca: Mgr. Branislav Zemanovi č, so 
sídlom kancelárie: I. Olbrachta 900/6, Tren čín.

II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zisti ť majetok 
dlžníka; zisti ť, či majetok dlžníka bude posta čova ť aspo ň na úhradu nákladov 
konkurzu; vypracova ť a predloži ť súdu podrobné písomné správy o stave zis ťovania 
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú  správu predloží správca súdu v 
lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkci e, druhú správu predloží správca 
najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie a pos lednú správu predloží správca súdu
najneskôr
do 25 dní od ustanovenia do funkcie.

Poučenie:

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

Okresný súd Tren čín d ňa 13. 6. 2011

Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa



Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa – verite ľa: Slovenská republika - 
Daňové riadite ľstvo SR, Banská
Bystrica - Da ňový úrad Považská Bystrica, Centrum 2408/43, Považs ká Bystrica, I ČO: 00
634 816, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CREMILA s.r .o.
, so sídlom Pružina 186, I ČO: 31 596 444, takto
rozhodol
Konkurzné konanie vo či dlžníkovi CREMILA s.r.o. so sídlom Pružina 186, I ČO: 31 596 
444, sa z a s t a v u j e pre nedostatok majetku dl žníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže poda ť odvolanie každý verite ľ dlžníka v lehote 15 dní odo
dňa doru čenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v troch vy hotoveniach prostredníctvom 
Okresného súdu Tren čín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( ozna čenie súdu ktorému je ur čené, 
kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uvies ť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom 
rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesp rávny a čoho sa odvolate ľ domáha 
(§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bo lo rozhodnuté vo veci samej možno 
odôvodni ť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci s údov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako ú častník, nemal spôsobilos ť by ť ú častníkom 
konania,
- ú častník konania nemal procesnú spôsobilos ť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo a lebo v tej istej veci sa už prv 
začalo konanie,
- sa nepodal návrh na za čatie konania, hoci pod ľa zákona bol potrebný,
- ú častníkovi konania sa postupom súdu od ňala možnos ť kona ť pred súdom,
- rozhodoval vylú čený sudca,
- súd prvého stup ňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované
dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla ma ť za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stup ňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevyko nal navrhnuté 
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skuto čností,
- súd prvého stup ňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym  skutkovým 
zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skuto čnosti alebo iné
dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa t ýkajú podmienok konania, vecnej 
príslušnosti súdu, vylú čenia sudcu, dôkazmi má by ť preukázané, že v konaní došlo k 
vadám, ktoré mohli ma ť za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, o dvolate ľ 
nebol riadne pou čený pod ľa § 120 ods. 4, ú častník konania bez svojej viny nemohol 
dôkazy ozna či ťalebo predloži ť do rozhodnutia súdu prvého stup ňa),
- rozhodnutie súdu prvého stup ňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§  
205 ods. 2, § 205a ods. 1,
§ 221 ods. 1 O. s. p.).
Uznesenie sa považuje za doru čené d ňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v 
prípade, ak sa doru čuje
iným spôsobom.

Okresný súd Tren čín d ňa 14.7.2011
Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa



Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa – verite ľa: Slovenská republika - 
Daňové riadite ľstvo SR, Banská
Bystrica - Da ňový úrad Považská Bystrica, Centrum 2408/43, Považs ká Bystrica, I ČO: 00
634 816, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CREMILA s.r .o.
, so sídlom Pružina 186, I ČO: 31 596 444, takto
rozhodol
Konkurzné konanie vo či dlžníkovi CREMILA s.r.o. so sídlom Pružina 186, I ČO: 31 596 
444, sa z a s t a v u j e pre nedostatok majetku dl žníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže poda ť odvolanie každý verite ľ dlžníka v lehote 15 dní odo
dňa doru čenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v troch vy hotoveniach prostredníctvom 
Okresného súdu Tren čín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( ozna čenie súdu ktorému je ur čené, 
kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uvies ť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom 
rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesp rávny a čoho sa odvolate ľ domáha 
(§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bo lo rozhodnuté vo veci samej možno 
odôvodni ť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci s údov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako ú častník, nemal spôsobilos ť by ť ú častníkom 
konania,
- ú častník konania nemal procesnú spôsobilos ť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo a lebo v tej istej veci sa už prv 
začalo konanie,
- sa nepodal návrh na za čatie konania, hoci pod ľa zákona bol potrebný,
- ú častníkovi konania sa postupom súdu od ňala možnos ť kona ť pred súdom,
- rozhodoval vylú čený sudca,
- súd prvého stup ňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované
dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla ma ť za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stup ňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevyko nal navrhnuté 
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skuto čností,
- súd prvého stup ňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym  skutkovým 
zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skuto čnosti alebo iné
dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa t ýkajú podmienok konania, vecnej 
príslušnosti súdu, vylú čenia sudcu, dôkazmi má by ť preukázané, že v konaní došlo k 
vadám, ktoré mohli ma ť za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, o dvolate ľ 
nebol riadne pou čený pod ľa § 120 ods. 4, ú častník konania bez svojej viny nemohol 
dôkazy ozna či ťalebo predloži ť do rozhodnutia súdu prvého stup ňa),
- rozhodnutie súdu prvého stup ňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§  
205 ods. 2, § 205a ods. 1,
§ 221 ods. 1 O. s. p.).
Uznesenie sa považuje za doru čené d ňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v 
prípade, ak sa doru čuje
iným spôsobom.

Okresný súd Tren čín d ňa 14.7.2011
Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa



Spisová zna čka:  28K/20/2011

Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa - dlžníka CREMILA s.r.o. so sídlom 
Pružina 186, I ČO 31 596 444 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na maj etok dlžníka 
CREMILA s.r.o. so sídlom Pružina 186, I ČO 31 596 444, uznesením č.k. 28K/20/2011-186 
zo d ňa 14.7.2011 zastavil konkurzné konanie pre nedostat ok majetku dlžníka. Uznesenie
nadobudlo právoplatnos ť d ňa 06.08.2011.

Okresný súd Tren čín d ňa 8. 8. 2011
JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník



Spisová zna čka:  28K/20/2011

Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa - verite ľa Slovenská republika - 
Daňové riadite ľstvo SR Banská Bystrica - Da ňový úrad Považská Bystrica, Centrum 
2408/43, Považská Bystrica, I ČO 00 634 816 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na maj etok
dlžníka CREMILA s.r.o. so sídlom Pružina 186, I ČO 31 596 444, o odmene a výdavkoch 
predbežného správcu takto

ROZHODOL

I. Predbežnému správcovi  Mgr. Branislavovi Zemanov i čovi so sídlom kancelárie I. 
Olbrachta 900/6, Tren čín  sa  p r i z n á v a  paušálna odmena vo výške 6 63,88 eura a
náhrada preukázaných výdavkov za zis ťovanie majetku dlžníka vo výške 412,67 eura.

II. U p r a v u j e  sa u čtáre ň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto 
uznesenia zaplatila predbežnému správcovi Mgr. Bran islavovi Zemanovi čovi so sídlom 
kancelárie I. Olbrachta 900/6, Tren čín, priznanú odmenu vo výške 663,88 eura a 
náhradu preukázaných výdavkov vo výške 412,67 eura na ú čet správcu vedený v 
Slovenskej sporite ľni, a.s., číslo ú čtu 0274528638/0900, a to z preddavku zloženého 
navrhovate ľom - verite ľom na ú čet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 18/11.

III. Navrhovate ľovi - verite ľovi sa  v r a c i a  nevyplatená časť preddavku vo výške
583,15 eura prostredníctvom u čtárne tunajšieho súdu.

IV. U p r a v u j e  sa u čtáre ň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto 
uznesenia zaplatila navrhovate ľovi - verite ľovi nevyplatenú časť preddavku vo výške 
583,15 eura evidovaného pod položkou reg. 18a 18/11 .

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže poda ť odvolanie predbežný správca, zložite ľ preddavku 
alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného sprá vcu plati ť, a to v lehote 15 dní 
odo d ňa jeho doru čenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctv om Okresného 
súdu Tren čín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( ozna čenie súdu, ktorému je ur čené,
kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uvies ť, proti ktorému 
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolate ľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 
O.s.p.).

Okresný súd Tren čín d ňa 11. 8. 2011
Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa


