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Obchodný vestník 7/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.01.2012 K000368 

Spisová značka: 28K/70/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PETBA s.r.o. so sídlom V. B. 
Nedožerského 111/51,Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na 
majetok dlžníka takto rozhodol 

Z a č í n a   sa konkurzné konanie voči dlžníkovi PETBA s.r.o. so sídlom V. B. Nedožerského 
111/51, Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075. 

Poučenie: 

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

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto 
účinky: 

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto 
povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze 
odporovať, 

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné 
konanie; už začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, 

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím 
právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na 
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu          
v banke alebo pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo       
na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného 
predpisu. 

Okresný súd Trenčín dňa 4.1.2012  

JUDr. Michal Fiala, samosudca 

 

 

 

Obchodný vestník 7/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.01.2012 K000846 

Spisová značka: 28K/70/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PETBA s.r.o. so sídlom                                    
V. B. Nedožerského 111/51, Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, o návrhu na vyhlásenie 
konkurzu na majetok dlžníka takto rozhodol 

I. Dlžníkovi sa   u s t a n o v u j e   predbežný správca Mgr. Branislav Zemanovič                           
so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín. 

II. Predbežnému správcovi sa   u k l a d  a j ú     najmä tieto  povinnosti: zistiť majetok dlžníka; 
zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a 
predložiť 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 a 
poslednú 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 Trenčín dňa 16.1.2012 

Mgr. Patrície Kepeňová, samosudkyňa 

 

 

 

Obchodný vestník 39/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.02.2012 K002506 

Spisová značka: 28K/70/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PETBA s.r.o. so sídlom                                   
V. B. Nedožerského 111/51, Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, o návrhu na vyhlásenie 
konkurzu na majetok dlžníka, takto rozhodol 

I.  V y h l a s u j e    sa   konkurz na majetok dlžníka PETBA s.r.o. so sídlom V. B. Nedožerského 
111/51, Nedožery -Brezany, IČO 36 669 075. 



II. Do funkcie správcu sa   u s t a n o v u j e   Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie 
Piaristická 44, Trenčín. 

III. 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. 

IV. 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. 

V. 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 Okresný súd Trenčín k sp. zn. 
28K/70/2011 a v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie. Za deň vyhlásenia 
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu                        
v Obchodnom vestníku. 

VI. P o u č e n i e    p r e   v e r i t e ľ o v:   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 (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 45 dní od 
vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi 
alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. 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 do konkurzu sa považuje deň nasledujúci                      
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Veriteľ, ktorého 
pohľadávka voči úpadcovi vznikla pred vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho 
pohľadávka bola za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z výťažku                           
zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí byť v konkurze riadne a včas 
uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z nej sa             
v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú 
prihláškou. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa 
vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod 
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty 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 konkurze neprihliada. Veriteľ, 
ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím právom (ďalej len 
„zabezpečený veriteľ“), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa 
poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie za podmienok ustanovených týmto zákonom 
uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, ktorým bola zabezpečená. Toto právo musí byť                              
v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, inak zanikne. 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, 
neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.           
V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na 
splnenie podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“). Uplatňovať práva z podmienenej 
pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik 
podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené pohľadávky 
prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, 
ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú 
za neho plniť záväzok. Ako podmienené pohľadávky prihlasujú svoje budúce pohľadávky voči 
úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. 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 konkurze neprihliada. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí 
aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len „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 konkurze 
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 konkurze 
neprihliada. 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. 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 sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa 
pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok 
k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa                        
v konkurze neprihliada. 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 uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom.     
( § 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odvolanie sa podáva  do 15 dní odo dňa jeho doručenia 
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. 

Náležitosti odvolania:  ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, 
musí byť podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu 
rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a 
čoho sa odvolateľ domáha. 

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). 

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 20.2.2012 Mgr.  

Patricie Kepeňová, samosudkyňa 

 

 

 



Obchodný vestník 44/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 02.03.2012 K002842 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETBA s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V.B. Nedožerského  111/51, 972 12 Nedožery  Brezany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 075 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 
Spisová značka správcovského spisu: 
Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
28K/70/2011 S 1510 
28K/70/2011 

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

 Oznam správcu o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu. Do spisu je možné nazerať v sídle  
správcu  v pracovných dňoch, v úradných hodinách od 8:00-12:00, 13:00-15:00 po 
predchádzajúcom dohovore. 
 
 
 
Obchodný vestník 46/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.03.2012 K002984 

Spisová značka: 28K/70/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PETBA s.r.o. so sídlom                             
V. B.Nedožerského 111/51,Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, o návrhu na vyhlásenie 
konkurzu na majetok dlžníka PETBA s.r.o. so sídlom V. B. Nedožerského 111/51, Nedožery - 
Brezany, IČO 36 669 075, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto rozhodol 

I. Predbežnému správcovi  Mgr. Branislavovi Zemanovičovi so sídlom kancelárie Piaristická 44, 
Trenčín   sa   p r i z ná v a    paušálna odmena vo výške 663,88 eura a náhrada preukázaných 
výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 200 eur. 

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, 
Trenčín,  priznanú odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov za zisťovanie 
majetku dlžníka vo výške 200 eur na účet správcu, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - 
dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. 18a 111/11. 

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 O.s.p., § 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 O.s.p., 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 29.2.2012 

Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa  

 

 

Obchodný vestník 63/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 29.03.2012 K004232 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETBA s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V. B. Nedožerského  111/51, 972 12  Nedožery-

Brezany 
IČO/Dátum.narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 075 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 
Sídlo správcu: 
Spisová značka správcovského spisu: 
Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická  44, 911 01 Trenčín 
28K/70/2011 S1510 
28K/70/2011 

Druh podania:        Súpis všeobecnej podstaty 
poradové číslo 1. 
označenie peňažná pohľadávka 
stav opotrebenia - 
rok výroby / približný - 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 36.015,40 EUR 
znalecký posudok - 
dôvod zápisu pohľadávka z odporovateľného úkonu 
dlžník: Peter Baláž, V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery – Brezany, Slovenská republika 
deň zápisu 20.03.2012 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

 

 

 

Obchodný vestník 74/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.04.2012 K005029 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETBA s.r.o. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nedožerského  111/51, 972 12 Nedožery-Brezany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 075 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 01 Trenčín 

28K/70/2011 S1510 

28K/70/2011 

Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 

Mgr. Branislav Zemanovič, správca konkurznej podstaty úpadcu PETBA s.r.o., sídlo: V. B. 
Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery – Brezany, IČO: 36 669 075 zvoláva v súlade s ust. § 34 
ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 14.05.2012 o 10:00 hod. v sídle správcu 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín. 

Program schôdze: 

1. Otvorenie, 

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 

3. Voľba veriteľského výboru, 

4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR), 

5. Záver. 

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis                             
z obchodného registra. 

Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc respektíve písomné poverenie veriteľa na 
zastupovanie v tomto konaní s úradne osvedčeným podpisom a dokladom totožnosti. 

V Trenčíne dňa 04.04.2012 

Mgr. Branislav Zemanovič, správca 



Obchodný vestník 140/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.07.2012 K009349 

Spisová značka: 28K/70/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PETBA s.r.o. 
v konkurze so sídlom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, 
ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, značka správcu S1510, o uznaní konkurzu za malý bez návrhu takto rozhodol 
Súd   u z n á v a  konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 28K/70/2011-454 zo dňa 20.02.2012 
vedený voči úpadcovi PETBA s.r.o. v konkurze so sídlom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 
Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075,   z a    m a l ý     a     o t v á r a   malý konkurz. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 17.7.2012 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 140/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.07.2012 K009350 
Spisová značka: 28K/70/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu  PETBA s.r.o.                      
v konkurze so sídlom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, 
ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, značka správcu S1510, o žiadosti správcu na vyplatenie nespotrebovanej časti 
preddavku, takto rozhodol 
U p r a v u j e   sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila 
správcovi Mgr. Branislavovi Zemanovičovi so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, 
značka správcu S1510, 
nespotrebovanú časť preddavku vo výške 795,82 eura na účet úpadcu, a to z preddavku 
zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. 18a 111/11. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 17.7.2012 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 195/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.10.2012 K013069 
Spisová značka: 28K/70/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PETBA s.r.o.                  
so sídlom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, 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 
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 5 576,58 eura. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu  odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 3.10.2012 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 195/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.10.2012 K013010 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETBA s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V. B. Nedožerského  111/51, 972 12 Nedožery-Brezany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 075 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 05 Trenčín 

28K/70/2011 S1510 

28K/70/2011 



Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú  
zložku majetku 

 

 

Obchodný vestník 197/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.10.2012 K013152 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETBA s.r.o. 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V. B. Nedožerského  111/51, 972 12 Nedožery-Brezany 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 075 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 
Spisová značka správcovského spisu: 
Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 05 Trenčín 
28K/70/2011 S1510 
28K/70/2011 

Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca konkurznej podstaty úpadcu PETBA s.r.o. so sídlom                        
V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO: 36 669 075 zvoláva v súlade s ust. 
§ 34 ods. 2 ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 05.11.2012 o 10:00 hod. v sídle 
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín. Prezentácia začne o 9,30 hod. 

Program schôdze: 
1. Otvorenie, 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 
3. Voľba Zástupcu veriteľov, 
4. Záver. 
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis                                
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc respektíve písomné 
poverenie veriteľa na zastupovanie v tomto konaní s úradne osvedčeným podpisom a dokladom 
totožnosti. 
V Trenčíne dňa 05.10. 2012 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 216/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.11.2012 K014573 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETBA s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V. B. Nedožerského  111/51, 972 12 Nedožery - Brezany 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 075 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 01 Trenčín 

28K/70/2011 S1510 

28K/70/2011 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
 
Prítomní: 
1. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29.augusta 8-10, 851 01 Bratislava, IČO:30 807 484  
2. Správca úpadcu Mgr. Branislav Zemanovič, Piaristická 44, 911 01  Trenčín, IČO: 41 441 770 
I. Základné identifikačné údaje 
 správca:           Mgr. Branislav Zemanovič 
                         Piaristická 44 
                         911 01 Trenčín 
                        Slovenská republika 

poradové číslo : 2. 

označenie : peňažná hotovosť 

celková  suma : 795,82 

mena : EUR 

právny dôvod vzniku : nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet  Okresného súdu Trenčín 
zaevidovaná pod položkou reg. 18a 111/11 

Dlžník/hotovosť získaná od : depozit Okresného súdu Trenčín 

súpisová hodnota majetku : 795,82 EUR 

deň zápisu : 03.10.2012 



                        IČO: 41 441 770 
                      vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 

značka správcu: S 1510 
  
úpadca:            PETBA s.r.o., v konkurze 
                        V. B. Nedožerského 111/51 
                        972 12 Nedožery – Brezany 
                        IČO: 36 669 075 
                        spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro,    

Vložka číslo: 17013/R 
  
 súd:                 Okresný súd Trenčín 
                        Piaristická 27 
                        911 01 Trenčín 
                        Slovenská republika 
  
 sp. zn.: 28K/70/2011 
 č. sp. spisu:     28K/70/2011S1510 
   
 II. Úvodné ustanovenia  
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 20.02.2012, číslo konania 28K/70/2011 - 454, 
vydaným v právnej veci navrhovateľa: PETBA s.r.o., sídlo: V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 
Nedožery – Brezany, IČO: 36 669 075, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17013/R ( ďalej len ako: „úpadca“ ) o návrhu na vyhlásenie 
konkurzu, ktorým došlo k vyhláseniu konkurzu na majetok úpadcu, došlo zároveň došlo                           
k ustanoveniu fyzickej osoby: Mgr. Branislav Zemanovič, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, Slovenská republika, IČO: 41 441 770, zapísanej v Zozname správcov, vedenom 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1510, do funkcie správcu 
úpadcu, s dátumom zverejnenia uvedeného uznesenia v Obchodnom vestníku dňa 24.02.2012,         
s účinkami zverejnenia nastávajúcimi dňa 25.02.2012.  
  
III. Program schôdze so zástupcom veriteľov 
 Táto zápisnica z prvej schôdze predstavuje písomný záznam o schôdzi so zástupcom veriteľov 
úpadcu, konanej v zmysle § 38 ods. 6 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“ ) dňa 
05.11.2012 v sídle registrovanej kancelárie správcu, so začiatkom o 11:00 hod. Zapisovateľom je: 
Martina Valachová. V zmysle oznámenia o konaní schôdze veriteľov, zverejneného v Obchodnom 
vestníku OV 197/2012, predmetom schôdze veriteľov je: 
a) otvorenie; 
b) odsúhlasenie spôsobu hlasovania a komunikácie zástupcu veriteľov so správcom; 
c) záver. 
Po ukončenej prezentácii, ktorá začala o 10:45 hod, došlo k vykonaniu jednotlivých bodov 
programu schôdze veriteľov, a to s nasledovným opisom priebehu:  
 
IV. K bodu a) programu 
Zasadnutie otvorila osoba konajúca v mene zástupcu veriteľov, pričom skonštatovala, že 
zasadnutie je uznášaniaschopné v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 ZKR.  

Následne bolo prijaté:  
Uznesenie číslo 1:  
„Schôdza veriteľov je uznášania schopná, nakoľko sa jej zúčastňuje zástupca veriteľov“.   
 
V.  K bodu b) programu 
 Z iniciatívy správcu bol predložený návrh, aby zástupca veriteľov za uznesenia, záväzné pokyny či 
iné práva zástupcu veriteľov vykonával, hlasoval či konal prostredníctvom písomného styku, 
pričom písomným stykom sa nerozumie e-mailová komunikácia. Akákoľvek e-mailová komunikácia 
má iba informatívny charakter, pre účely vykonávania vyššie uvedeného nemá záväzný charakter.  
Písomné zásielky sú doručované poštovou zásielkou na adresy sídiel dotknutých osôb. 

 

 

O návrhu správcu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným priebehom: 



 

  Obchodné meno / meno  Počet hlasov 

Za prijatie uznesenia:   1 

Celkový počet hlasov za prijatie uznesenia:  1 

Počet % hlasov  100% 

Proti prijatiu uznesenia: - - 
Celkový počet hlasov proti prijatiu uznesenia:  0 

Počet % hlasov  0% 

Zdržalo sa : - - 
Celkový počet zdržaných hlasov:  0 

Počet % hlasov  0% 

 

Následne bolo prijaté: 
Uznesenie číslo 2:  
„Zástupca veriteľov súhlasí s navrhovaným spôsobom vzájomnej komunikácie so správcom a 
súhlasí s dohodnutou záväznosťou danej formy komunikácie“ 
 
VI. K bodu c) programu  
Správca a zástupca veriteľov sa poďakoval prítomným za účasť, pričom uviedol, že v prípade 
ďalších požiadaviek alebo otázok tieto môžu byť adresované správcovi osobne alebo písomne. 
Schôdza, ak aj táto zápisnica boli ukončené o 11:30 hod. 
V Trenčíne, dňa 05.11.2012 
Zástupca veriteľov 
 
 
 
Obchodný vestník 46/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.03.2013 K003655 
Spisová značka: 28K/70/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PETBA s.r.o.                         
v konkurze so sídlom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, 
ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s.            
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného konania 
takto rozhodol 
I. P o v o ľ u j e   v s t u p  obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom 
Cintorínska 21, 814 99Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi 
pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 
Bratislava, IČO 30 807 484, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 5/S-1 až 
5/S-19. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku 
zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania. 
II. P o v o ľ u j e   v s t u p  obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom 
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi 
pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 
850 05 Bratislava, IČO 35 937 874, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod                   
č. 9/V-1 až 9/V-3. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia                             
v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto 
konania. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky 
priamo týka, 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 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho 
poriadku v znení neskorších predpisov). 
Okresný súd Trenčín dňa 27.2.2013 
JUDr. Michal Fiala, samosudca 
 



 
Obchodný vestník 63/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 02.04.2013 K005510  

Spisová značka: 28K/70/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PETBA s.r.o.                
v konkurze so sídlom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, 
uznesením č.k. 28K/70/2011-671 zo dňa 27.02.2013 povolil vstup nového veriteľa Slovenská 
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 do konkurzného 
konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom              
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpených pohľadávok, 
ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 5/S-1 až 5/S-19 a ako novému veriteľovi 
pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 
850 05 Bratislava, IČO 35 937 874, a to v rozsahu postúpených pohľadávok, ktoré sú vedené                
v konečnom zozname pohľadávok pod č. 9/V-1 až 9/V-3. Zverejnením oznamu o nadobudnutí 
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodným konkurzným veriteľom 
postavenie účastníkov tohto konania. 

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 25.3.2013 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
 
Obchodný vestník 68/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.04.2013 K005942 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETBA s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V. B. Nedožerského  111/51, 972 12 Nedožery Brezany 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 075 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 01 Trenčín 

28K/70/2011 S1510 

28K/70/2011 
Druh podania: Iné zverejnenie 

 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca konkurznej podstaty úpadcu PETBA s.r.o. v konkurze                    
so sídlom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO: 36 669 075 zvoláva                   
v súlade s ust. § 34 ods. 2 ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.05.2013 o 09:00 hod. 
v sídle správcu na adrese Piaristická 44,  911 01 Trenčín. Prezentácia začne o 8,45 hod. 
Program schôdze: 
1. Otvorenie, 
2. Voľba Zástupcu veriteľov, 
3. Záver. 
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis                                
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc respektíve písomné 
poverenie veriteľa na zastupovanie v tomto konaní a dokladom totožnosti. 
V Trenčíne dňa 04.04. 2013 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca 
 

 

Obchodný vestník 69/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.04.2013 K006044 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETBA s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V. B. Nedožerského  111/51, 972 12 Nedožery-Brezany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 075 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 01 Trenčín 

28K/70/2011 S1510 

28K/70/2011 

Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 

Mgr. Branislav Zemanovič, správca konkurznej podstaty úpadcu PETBA s.r.o. v konkurze                     
so sídlom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO: 36 669 075 zvoláva                   



v súlade s ust. § 34 ods. 2 ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.05.2013 o 09:00 hod. 
v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín. Prezentácia začne o 8,45 hod. 
Program schôdze: 
1. Otvorenie, 
2. Voľba Zástupcu veriteľov, 
3. Záver. 
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis                               
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc respektíve písomné 
poverenie veriteľa na zastupovanie v tomto konaní a dokladom totožnosti. 
V Trenčíne dňa 04.04. 2013 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 98/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.05.2013 K009111 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETBA s.r.o. v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V. B. Nedožerského  111/51, 972 12 Nedožery - Brezany 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 075 
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 
Sídlo správcu: 
Spisová značka správcovského spisu: 
Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
28K/70/2011 S1510 
28K/70/2011 

Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
I. Základné identifikačné údaje 
  
správca:              Mgr. Branislav Zemanovič 
                           Piaristická 44 
                           911 01 Trenčín 
                           Slovenská republika 
                           IČO: 41 441 770  

 vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,              
značka správcu: S 1510 

  
úpadca:               PETBA s.r.o., v konkurze 
                           V. B. Nedožerského 111/51 
                           972 12 Nedožery – Brezany  
                           IČO: 36 669 075  
                          spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel:                

Sro, Vložka číslo: 17013/R 
  
súd:                    Okresný súd Trenčín 
                           Piaristická 27 
                           911 01 Trenčín 
                           Slovenská republika 
  
sp. zn.: 28K/70/2011 
č. sp. spisu:     28K/70/2011S1510 
  
II. Úvodné ustanovenia  
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 20.02.2012, číslo konania 28K/70/2011 - 454, 
vydaným v právnej veci navrhovateľa: PETBA s.r.o., sídlo: V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 
Nedožery – Brezany, IČO: 36 669 075, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17013/R ( ďalej len ako: „úpadca“ ) o návrhu na vyhlásenie 
konkurzu, ktorým došlo k vyhláseniu konkurzu na majetok úpadcu, došlo zároveň došlo                          
k ustanoveniu fyzickej osoby: Mgr. Branislav Zemanovič, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, Slovenská republika, IČO: 41 441 770, zapísanej v Zozname správcov, vedenom 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1510, do funkcie správcu 
úpadcu, s dátumom zverejnenia uvedeného uznesenia v Obchodnom vestníku dňa 24.02.2012,         
s účinkami zverejnenia nastávajúcimi dňa 25.02.2012.  
 



Prítomní:  
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 /zástupca 
veriteľov /               
Mgr. Branislav Zemanovič, správca 
  
III. Program schôdze so zástupcom veriteľov 
Táto zápisnica z prvej schôdze predstavuje písomný záznam o schôdzi so zástupcom veriteľov 
úpadcu, konanej v zmysle § 38 ods. 6 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“ ) dňa 
13.05.2013 v sídle registrovanej kancelárie správcu, so začiatkom o 9:30 hod. Zapisovateľom je: 
Martina Valachová. V zmysle oznámenia o konaní schôdze veriteľov, zverejneného v Obchodnom 
vestníku OV 63/2013, predmetom schôdze veriteľov je: 
a) otvorenie; 
b) odsúhlasenie spôsobu hlasovania a komunikácie zástupcu veriteľov so správcom; 
c) záver. 
Po ukončenej prezentácii, ktorá začala o 9:20 hod, došlo k vykonaniu jednotlivých bodov programu 
schôdze veriteľov, a to s nasledovným opisom priebehu: 
  
IV. K bodu a) programu 
Zasadnutie otvorila osoba konajúca v mene zástupcu veriteľov, pričom skonštatovala, že 
zasadnutie je uznášaniaschopné v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 ZKR. 
Následne bolo prijaté: 
Uznesenie číslo 1:  
„Schôdza veriteľov je uznášania schopná, nakoľko sa jej zúčastňuje zástupca veriteľov“. 
  
V. K bodu b) programu 
Z iniciatívy správcu bol predložený návrh, aby zástupca veriteľov za uznesenia, záväzné pokyny či 
iné práva zástupcu veriteľov vykonával, hlasoval či konal prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 
Vykonávanie práv či povinností zástupcu veriteľov prostredníctvom elektronickej pošty je právne 
záväzné a účinné vykonaním samotnej elektronickej komunikácie. 

E-mail: zdzivjakova@slovenska-konsolidacna.sk 
 
O návrhu správcu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným priebehom:           
 

  Obchodné meno / meno  Počet hlasov 

Za prijatie uznesenia: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 
Bratislava, IČO: 35 776 005 

1 

Celkový počet hlasov za prijatie uznesenia: 1 

Počet % hlasov 100% 

Proti prijatiu uznesenia: - - 

Celkový počet hlasov proti prijatiu uznesenia: 0 

Počet % hlasov 0% 

Zdržalo sa : - - 

Celkový počet zdržaných hlasov: 0 

Počet % hlasov 0% 

  
Následne bolo prijaté: 
Uznesenie číslo 2:  
„Zástupca veriteľov súhlasí s navrhovaným spôsobom vzájomnej komunikácie so správcom a 
súhlasí s dohodnutou záväznosťou danej formy komunikácie“ 
   
VI. K bodu c) programu 
Správca a zástupca veriteľov sa poďakoval prítomným za účasť, pričom uviedol, že v prípade 
ďalších požiadaviek alebo otázok tieto môžu byť adresované správcovi osobne alebo písomne. 
Schôdza, ak aj táto zápisnica boli ukončené o 10:00 hod. 
v Trenčíne, dňa 13.05.2013 
Zástupca veriteľov úpadca: PETBA s.r.o.,  
v konkurze číslo konania: 28K/70/2011 konanie  
vedené pred Okresným súdom Trenčín 
 

mailto:zdzivjakova@slovenska-konsolidacna.sk


Obchodný vestník 194/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.10.2013 K017763 

Spisová značka: 28K/70/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PETBA s.r.o.           
v konkurze so sídlom V.B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, 
ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 
Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so 
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok takto 
rozhodol 
P o t v r d z u j e    sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad 
Trenčín so sídlom 
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 
21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,   a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 985,69 
eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3/S-1 až 3/S-3. Zverejnením 
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému 
konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky 
priamo týka, 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 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho 
poriadku v znení neskorších predpisov). 
Okresný súd Trenčín dňa 2.10.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 212/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.11.2013 K019598 

Spisová značka: 28K/70/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PETBA s. r. o.                      
v konkurze so sídlom V. B. Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 36 669 075, 
uznesením č.k. 28K/70/2011-708 zo dňa 02.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného 
veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín 
na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 
005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 985,69 eura, ktoré sú vedené v konečnom 
zozname pohľadávok pod č. 3/S-1 až 3/S-3. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti 
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie 
účastníka tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2013 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 


