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Obchodný vestník 176/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.09.2014 K017823 
Spisová značka: 40K/31/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka JANREX, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 149, 
IČO 36 727 041, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JANREX, s. r. o. so sídlom 020 53 
Lúky 149, IČO 36 727 041 takto 
rozhodol 
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510. 
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d á zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení 
majetnosti je povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z 
majetku, pri ktorom možno dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným 
právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý predstavuje nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za 
oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. 
III. Predbežný správca je p o v i n n ý predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania 
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr 
do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia 
do funkcie, tretiu správu predloží správca najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú 
správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ). 
Okresný súd Trenčín dňa 8.9.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 202/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 22.10.2014 K020361 
Spisová značka: 40K/31/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka JANREX, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 149, 
IČO 36 727 041, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JANREX, s. r. o. so sídlom 020 53 
Lúky 149, IČO 36 727 041 takto 
rozhodol 
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka JANREX, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 149, IČO 36 727 
041. 
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 
911 01 Trenčín, značka správcu S1510. 
III. Konkurz sa u z n á v a za malý. 
IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do 
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných 
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú 
podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o 
týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú 
písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po 
skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať 
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä 
o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. 
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu 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 prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na 
majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomných správach. 
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný 
súd Trenčín k sp. zn. 40K/31/2014. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po 
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
VII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa 
v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom 
rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od 
vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 



Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po 
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 
7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže 
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta 
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké 
právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná 
na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo 
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo 
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej 
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú 
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, 
predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K 
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci 
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť 
ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo 
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva 
spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi 
preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej 
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe 
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto 
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje 
jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom 
jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 
7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote 
neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate 
právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže 
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení 
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 (§ 29 ods. 8 
zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ). 
Účastník konkurzného 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). 
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o 
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 
zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo 



reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie 
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje 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 považujú na účely tohto zákona za zverejnené 
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. 
Okresný súd Trenčín dňa 16.10.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 207/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 29.10.2014 K020871 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JANREX, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lúky 149, 020 53 Lúky 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 041 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 05 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2014 S1510 
Spisová značka súdneho spisu:  40K/31/2014 
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 úpadcu JANREX, s.r.o. so sídlom 020 53 Lúky 149, IČO: 36 727 041, Slovenská republika 
(ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 
40K/31/2014-94 zo dňa 16.10.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a fyzická osoba Mgr. 
Branislav Zemanovič, so sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín,                  IČO: 
41 441 770  zapísaný v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, 
značka správcu S 1510, bol ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo 
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 202/2014 zo dňa 22.10.2014. Toto uznesenie Okresného 
súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2014. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok 
Úpadcu. 
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky 
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi                          Mgr. 
Branislav Zemanovič, Piaristická 44, 911 01 Trenčín a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. 
zn. 40K/31/2014. 
Poučenie pre veriteľov: 
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. 
č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená 
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí 
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do 
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu        v Obchodnom 
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na 
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s 
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre 
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 
6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné 
náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku 
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, 
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej 
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú 
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, 
predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K 
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci 



hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť 
ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo 
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva 
spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi 
preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej 
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe 
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto 
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje 
jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba                v rozsahu, 
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 
7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku                  v základnej 
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti 
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom 
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí 
až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
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 (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 (§ 29 ods. 8 
zák. č. 7/2005 Z.z.). 
 
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe                            
z dokumentov dlžníka. 
 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 207/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 29.10.2014 K020872 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JANREX, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lúky 149, 020 53 Lúky 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 041 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 05 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2014 S1510 
Spisová značka súdneho spisu:  40K/31/2014 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Mgr. Branislav Zemanovič, konkurzný správca úpadcu JANREX, s.r.o., so sídlom 020 53 Lúky 149, IČO: 
36 727 041, Slovenská republika 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 je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom 
čísle 032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: zemanovič@onlinespravca.sk. 
V Trenčíne 24.10.2013 
Mgr. Branislav Zemanovič 
 
 
 
 
 
Obchodný vestník 210/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.11.2014 K021172 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JANREX, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lúky 149, 020 53 Lúky 

mailto:zemanovič@onlinespravca.sk


IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 041 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 05 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2014 S1510 
Spisová značka súdneho spisu:  40K/31/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu: JANREX, s.r.o., 149 Lúky 020 53, Slovenská republika, IČO: 
36 727 041, Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 17449/R, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako: „ZKR") zverejňuje 
číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu 
bankového účtu: 5064140304/0900, účet vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s. Zároveň správca uvádza, 
že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak 
- bolo podané na predpísanom tlačive a 
- na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu 
pohľadávok ako variabilného symbolu; 
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie 
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia 
tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci 
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. 
 
 
 
Obchodný vestník 225/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.11.2014 K022889 
Spisová značka: 40K/31/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu JANREX, s. r. o. so sídlom 
020 53 Lúky 149, IČO 36 727 041, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto 
rozhodol 
I. Predbežnému správcovi Mgr. Branislavovi Zemanovičovi so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, značka správcu S1510, sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura. 
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila 
predbežnému správcovi Mgr. Branislavovi Zemanovičovi so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, značka správcu S1510, priznanú odmenu vo výške 796,66 eura, a to z preddavku zloženého 
navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 46/2014. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má 
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením 
v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V 
odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu 
ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku 
alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že 
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, 
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, 
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, 
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, 
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, 
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, 
- rozhodoval vylúčený sudca, 
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, 
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, 
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na 
zistenie rozhodujúcich skutočností, 
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, 
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz 
neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, 
dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne 
rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez 
svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa), 



- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci 
(§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O. s. p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 19.11.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 241/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.12.2014 K024569 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JANREX, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lúky 149, 020 53 Lúky 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 041 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 05 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2014 S1510 
Spisová značka súdneho spisu:  40K/31/2014 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu: JANREX, s.r.o., 149 Lúky 020 53, Slovenská republika, IČO: 
36 727 041, Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 17449/R, týmto zvoláva v súlade s ust. § 34 ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 
26.01.2015 o 10:30 hod. v sídle správcu na adrese: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, 
prezentácia so začiatkom od 10.00 hod. Program schôdze tvorí: 
1. Otvorenie, 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 
3. Voľba veriteľského výboru, 
4. Rozhodovanie o výmene správcu; 
5. Záver. 
Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, osoby konajúce v mene právnických osôb predložia 
taktiež aktuálny výpis z obchodného registra, prípadne poverenie. V prípade zastúpenia, zástupca 
veriteľa sa preukazuje plnomocenstvom na zastupovanie spolu s dokladom totožnosti či dokladom 
preukazujúcim oprávnenie poskytovať právne služby podľa osobitného predpisu. 
v Trenčíne, dňa 10.12.2014 
 
 
Obchodný vestník 1/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 02.01.2015 K000006 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JANREX, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lúky 149, 020 53 Lúky 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 041 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 05 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2014 S1510 
Spisová značka súdneho spisu:  40K/31/2014 
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 
 
poradové číslo 1. 
Označenie:  Peňažná pohľadávka 
súpisová hodnota / EUR :  6640,00 EUR 
dlžník:  Jozef Janíček, 352 Lysá pod Makytou 020 54, Slovenská republika 
dôvod zápisu:  pohľadávka vzniknutá titulom porušenia povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie 
konkurzu podľa § 11 ods. 4 ZKR 
poznámka spornosti : - 
 
poradové číslo 2. 
Označenie: Peňažná pohľadávka 
súpisová hodnota/ EUR:  863, 04 EUR 
dlžník:  Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika 
dôvod zápisu:  pohľadávka predstavuje zostatok zo zloženého preddavku na trovy predbežnej správy po 
odpočítaní odmeny predbežného správcu, predstavuje zálohu na činnosť správcu v konkurze                      
( § 21 ods. 3 ZKR ) 
poznámka spornosti:  – 
 



Obchodný vestník 13/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 21.01.2015 K001278 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JANREX, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lúky 149, 020 53 Lúky 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 041 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 05 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2014 S1510 
Spisová značka súdneho spisu:  40K/31/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Mgr. Branislav Zemanovič, konkurzný správca úpadcu JANREX, s.r.o., so sídlom Lúky 149, 020 53 Lúky, 
IČO: 36 727 041, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR boli 
do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 
nasledovného veriteľa: 
Würth spol. s r.o. so sídlom Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 00 684 864 
Pohľadávka č. 8/W-1 prihlásená suma: 375,12 EUR 
Pohľadávka č. 8/W-2 prihlásená suma: 361,16 EUR 
V Trenčíne 15.01.2015 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca 
 
Obchodný vestník 24/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.02.2015 K002693 
Spisová značka: 40K/31/2014 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu JANREX, s. r. o. so sídlom 
020 53 Lúky 149, IČO 36 727 041, ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny 
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto 
rozhodol 
I. Správcovi Mgr. Branislavovi Zemanovičovi so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka 
správcu S1510 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 2 788,28 eura. 
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto 
uznesenia zaplatila správcovi Mgr. Branislavovi Zemanovičovi so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, značka správcu S1510, priznanú paušálnu odmenu vo výške 863,04 eura, a to z preddavku 
zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 46/2014. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Okresný súd Trenčín dňa 30.1.2015 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
Obchodný vestník 26/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.02.2015 K002863 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JANREX, s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lúky 149, 020 53 Lúky 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 041 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 05 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2014 S1510 
Spisová značka súdneho spisu:  40K/31/2014 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Mgr. Branislav Zemanovič, konkurzný správca úpadcu JANREX, s.r.o., so sídlom Lúky 149, 020 53 Lúky, 
IČO: 36 727 041, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR boli 
do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 
nasledovného veriteľa: 
Shachermayer spol. s r.o. so sídlom Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 31 383 858 
Pohľadávka č. 9/S-1 prihlásená suma: 5 263,61 EUR 
V Trenčíne 04.02.2015 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca 


