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GEMEX TRADE spol s r.o. v konkurze

Dátum vzniku obchodnej spoločnosti
Sídlo účtovnej jednotky
Dátum vyhlásenia konkurzu
Rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu
Mená spoločníkov
Mená konateľov
Osoba oprávnená konať za spoločnosť
Oprávnený orgán
Zloženie oprávneného orgánu

IČO

36316351

DIČ 2020178039

1.2.2001
Trenčianská 53, 821 09 Bratislava
20.7.2012, v obchodnom vestníku OV 138/2012
Okresný súd Bratislava I, č. uznesenia :
2R/6/2011S105 zo dňa 12.7.2012
Štefan Guňovský
Mgr. Juraj Guňovský
JUDr. Bohumír Bláha, konkurzný správca
Veriteľský výbor
Shell Slovakia s.r.o. IČO : 31 361 081

Schwing Stetter Ostrava, s.r.o. IČ : 49611267
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia
s.r.o IČO 35 728 116
Právne skutočnosti rozhodujúce pre ÚZ

Uznesenie veriteľského výboru zo dňa
18.10.2014 o schválení návrhu čiastočného
rozvrhu uspokojenia veriteľov zo všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov

Dátum zostavenia :
Podpisový záznam osoby oprávnenej konať za
spoločnosť :

25.3.2015

Obsah uznesenia veriteľského výboru zo dňa 18.10.2014, ktorým schválil návrh správcu konkurznej
podstaty v tomto znení :
Uznesením Okresného súdu Bratislava 1 č. 2R/6/2011, 1111235041, zo dňa 12.7.2012, doručeného
do kancelárie správcu 20.7.2012, uverejneného v obchodnom vestníku č. OV 138/2012 dňa 20.7.2012,
bolo zastavené reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka, začaté konkurzné konanie, vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka a súčasne som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty úpadcu :
GEMEX Trade, s r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO 36 316 351,
Odo dňa vyhlásenia konkurzu správca zisťoval majetok úpadcu, tento zapisoval do súpisových zložiek
a tento v súčinnosti s oprávneným orgánom speňažil.
Nakoľko správca nemá vedomosť o ďalšom majetku úpadcu, než len o tom, ktorý je zapísaný
v súpisových zložkách majetku všeobecnej podstaty pod č. 1 až 10, ktorý bol postupne zverejňovaný
v obchodnom vestníku, po speňažení majetku všeobecnej podstaty v súlade s ustanovením § 98 ods. 1,
podľa § 96 ods. 5, ZKR predkladá veriteľskému výboru na schválenie
rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Proces rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bol začatý zostavením zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate. V obchodnom vestníku OV 128/2014, K 012885 zo dňa 7.7.2014 správca
zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh
zo všeobecnej podstaty.
Po uplynutí lehoty na podanie námietok poradia pohľadávky proti podstate / 30 dní odo dňa
zverejnenia v obchodnom vestníku /, počas ktorej nikto z aktívne legitimovaných osôb námietky
nepodal, správca vypracoval rozvrh zo všeobecnej podstaty a tento predkladá veriteľskému výboru,
ako oprávnenému orgánu na schválenie.
V deň doručenia uznesenia o vyhlásení konkurzu som založil spis správcu a naplánoval časovú
špecifikáciu úkonov a vykonanie úkonov do prvej schôdze veriteľov.
Dňa 21.7.2012 začala plynúť veriteľom lehota na podanie prihlášok pohľadávok po zverejnení
uznesenia súdu v obchodnom vestníku OV 138/2012 dňa 20.7.2012.
Dňa 31.7. 2012 som sa stretol so správcom ustanoveným pre reštrukturalizačné konanie JUDr. Ing.
Vladimírom Neuschlom, od ktorého som prevzal spisový materiál a ktorý mi poskytol informácie
z predchádzajúceho konania. Podľa informácií správcu reštrukturalizačného konania úpadca nemal
taký majetok, ktorý by podliehal nebezpečenstvu skazy, alebo ktorý by bolo potrebné nevyhnutne
zabezpečiť, z ktorého dôvodu nebol zákonný dôvod na začatie speňažovania majetku úpadcu pred
konaním prvej schôdze veriteľov, pred zvolením oprávneného orgánu a pred udelením jeho záväzného
pokynu.
Úpadca podnikal v predmete podnikania medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy. V čase vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiaden nehnuteľný ani hnuteľný majetok. Podnikal výhradne s nákladnými
a úžitkovými motorovými vozidlami, ktoré mal podľa leasingových zmlúv prenajaté od obchodných
spoločností, veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu a ešte pred vyhlásením konkurzu
tieto motorové vozidlá v súlade s leasingovou zmluvou, úpadcovi odňali.
Majetok, ktorý správca u úpadcu zistil v čase vyhlásenia konkurzu, bol majetok vyplývajúci z doplnku
ku zoznamu majetku, ktorý na výzvu správcu štatutárny orgán úpadcu konateľ Ing. Guňovský
predložil správcovi a to pohľadávka z účtu / príloha č. 2, súp. zložka majetku č. 1 / a dve pohľadávky
z obchodného styku - / príloha č. 2, súp. zložka majetku č. 2 a 3 /. Správca tieto súpisové zložky

majetku zverejnil v obchodnom vestníku OV 178/2012. Okrem pohľadávok, žiaden iný majetok
správca u úpadcu nezistil.
Na prvej schôdzi veriteľov dňa 22.10.2012 bol zvolený veriteľský výbor :
1 Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. Tuhovská 11, 831 07 Bratislava
IČO : 35 728 116,
2 Shell Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO : 31 361 081,
3 Schwing Stetter Ostrava, s.r.o. Moravská 1215/6, Ostrava, Česká republika
IČ : 49611267,
a na jeho zasadnutí toho istého dňa predseda veriteľského výboru
Shell Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO : 31 361 081.
Správca v zákone stanovených lehotách pravidelne zasielal do rúk predsedu výboru priebežné správy
o stave konkurzného konania a o stave speňažovania majetku a informoval o tom, že pohľadávky
úpadcu sú jediným jeho majetkom. Súčasne ho informoval, že vymáhanie týchto pohľadávok je
zrejme najvhodnejší spôsob dosiahnutia ich zaplatenia v plnej výške a pokiaľ by sa nedarilo vymôcť
pohľadávky v 100% výške ich zistenia, tak predloží žiadosť o uloženie pokynu na jeden z iných
spôsobov speňažovania vymenovaný v ZKR.
Pri vymáhaní pohľadávky uvedenej pod číslom súpisovej zložky majetku č. 3 od dlžníka Trans Vat
s.r.o. vo výške 7 158,86 Eur správca zistil, že ide o pohľadávku, ktorú zaplatil iný dlžník a to
zahraničná obchodná spoločnosť FDE Padborg / obchodný partner Trans Vat s.r.o./ ako súčasť platby
vo výške 11 321,42 Eur, ktorá bola poukázaná na účet úpadcu 27.7.2012, teda na siedmy deň po
vyhlásení konkurzu a teda je už súčasťou súpisovej zložky majetku uvedenej pod č. 1., vedenej ako
pohľadávka z účtu úpadcu.
Správca preto ani nemal inú možnosť, ako súpisovú zložku č.3 majetku, tvoriaceho všeobecnú
podstatu zrušiť, keď že nedôvodne bola vykazovaná v dvoch súpisových zložkách a to č. 1 a č. 3
zároveň, o čom však v čase zapisovania súpisových zložiek majetku a zverejňovania v obchodnom
vestníku správca nevedel a riadil sa v tom čase podľa predloženého doplnku k zoznamu majetku, ktorý
správcovi predložil konateľ úpadcu.
Všetky zistené pohľadávky úpadcu správca priebežne zapisoval do súpisových zložiek majetku
všeobecnej podstaty č.1 až č. 10 a súčasne ich zasielal na zverejnenie do obchodného vestníka. Všetky
pohľadávky boli speňažené v plnej výške ich súpisových hodnôt a celkovo predstavuje speňažená
suma majetku všeobecnej podstaty sumu 83 324,72 Eur. / príloha 2 /
Jediný veriteľ a to UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, IČO: 35 730 978 prihlásil
niektoré zo svojich pohľadávok so zabezpečovacím právom. Tieto prihlásené pohľadávky správca
zapísal do zoznamu pohľadávok pod č. 280 až č. 286. Podľa týchto zistených pohľadávok vzniklo
zabezpečovacie právo veriteľa zo zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 25.09.2006 uzatvorenej
medzi dlžníkom ako postupcom a veriteľom ako postupníkom a predmetom zabezpečovacieho práva
boli súčasné aj budúce pohľadávky Dlžníka voči v zozname pohľadávok vymenovaným odberateľom.
Pohľadávky voči v zozname vymenovaným odberateľom však správca počas konkurzného konania
nezistil a teda ani nedošlo k ich speňaženiu. Z uvedeného dôvodu správca nemôže vykonať rozvrh
z oddelenej podstaty / § 97 ZKR /, z časti zabezpečeného veriteľa UniCredit Laeasing, keďže žiadne
pohľadávky z účtovníctva úpadcu správca nezistil a je povinný v rozsahu neuspokojenia jeho
prihlásených pohľadávok so zabezpečovacím právom / v zozname pohľadávok uvedených pod č. 280
až č. 286 / tieto zahrnúť do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.

II, Rozvrhová časť
Podľa § 98 ods. 1) ZKR rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví po speňažení majetku
všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca
uschová. Speňažená suma, tvoriaca výťažok zo všeobecnej podstaty predstavuje sumu 83 324,72 Eur.
/ príloha č. 2 /. Uschovaná časť výťažku pripadajúca na sporné pohľadávky predstavuje sumu 295,21
Eur.
Podľa § 95 ods. 1 ZKR nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti
všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu,
uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomne výšky.
Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostavil zvlášť pre pohľadávky proti podstate, / príloha č. 4 –
evidencia pohľadávok proti podstate /, ktorá tvorí súčasť tohto rozvrhu a ktorá už bola zaslaná
predsedovi veriteľskému výboru dňa 22.7.2014 a vysvetlenie k dožiadanej položke zoznamu
pohľadávok proti podstate dňa 23.7.2014. Čiastkové evidencie pohľadávok proti podstate správca
v súlade s ustanovením § 87 ods. 10 ZKR predkladal konkurznému súdu pravidelne štvťročne.
Zvlášť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty zostavil správca pre „prihlásené“ pohľadávky veriteľov
/ príloha č.1/. Z výťažku všeobecnej podstaty 83 324,72 Eur, po odpočítaní sumy pohľadávok proti
podstate, ktoré správca priradil k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty č. 1 až č. 10, a po
odpočítaní sumy pripadajúcej na sporné pohľadávky / príloha č. 3 / je na rozdelenie medzi
„prihlásených“ veriteľov s uznanými pohľadávkami suma 73 887.76 Eur. / príloha č. 1, stĺpec č. 5 /.
Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, podľa ktorého sa uspokojujú pohľadávky do konkurzu
prihlásených pohľadávok predkladám veriteľskému výboru v prílohe č. 1. / stĺpec č. 5 /.
Celkovo bolo do konkurzu prihlásených 335 pohľadávok 37 veriteľov, ktorých súčet tvorí sumu
5 297 658 Eur, / príloha č. 1, stĺpec č. 1 / z toho správca uznal pohľadávky v celkovej sume 5 021 199
Eur. / príloha č. 1, stĺpec č. 2 /.
Podľa § 99 ods. 1) ZKR do rozvrhu sa zahŕňajú aj podmienené pohľadávky a popreté pohľadávky; to
neplatí pre popreté pohľadávky, na ktoré sa v konkurze neprihliada. Podmienená pohľadávka nebola
do konkurzu prihlásená žiadna. Suma popretých pohľadávok / príloha 1, stĺpec 3, / predstavuje sumu
145 475 Eur, z toho sporných pohľadávok, ktoré sú predmetom súdnych / incidenčných / konaní suma
20 062 Eur / príloha 1, stĺpec 4 /. Z toho vyplýva že v súlade s § 99 ods. 1 ZKR správca neprihliada
a teda nezahrňuje do rozvrhu sumu predstavujúcu rozdiel medzi sumou popretých pohľadávok
145 475 Eur a sumou sporných pohľadávok 20 062 Eur t.j. 125 413 Eur.
Podľa § 99 ods. 2, ZKR výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určený podľa
rozvrhu na uspokojenie popretej pohľadávky správca vydá veriteľovi až po zistení popretej
pohľadávky v rozsahu jej zistenia; vo zvyšnom rozsahu správca rozvrhne výťažok novým rozvrhom.
Na spornú sumu pohľadávok 20 062 Eur pripadá suma výťažku 295,21 Eur, ktorú je povinný správca
uschovať. V súlade s týmto ustanovením správca sumu 295,21 Eur uschoval a nezhrnul ju na
rozdelenie výťažku medzi „prihlásených“ veriteľov. Suma výťažku určená na uspokojenie po
odpočítaní sumy určenej na uspokojenie sporných pohľadávok je 73 887,76 Eur / príloha č. 1, stĺpec č.
5/
Podľa § 95 ods. 3, ZKR tak isto, ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta
a pohľadávky, ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je alebo bol spriaznený s úpadcom. Podľa
§
95 ods. 2, ZKR pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti / podriadené pohľadávky / sa
v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý
vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených pohľadávok. Na takéto
pohľadávky troch veriteľov pripadá suma 130 982 Eur. Tieto pohľadávky nemôžu byť uspokojené ani
v časti, keď že nezvýšila žiadna suma výťažku po uspokojení iných nezabezpečených pohľadávok.

/ príloha č. 1, stĺpec č. 6 /.
Správca nemohol pristúpiť k zostaveniu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty skôr, a nemôže
pristúpiť ani v súčasnosti ku končenému rozvrhu výťažku, nakoľko tomu bránia incidenčné konania
/ príloha č. 3 / pred súdom, na viac správca nepoznal úplnú súpisovú hodnotu pohľadávok úpadcu,
ktoré vymáhal až do dňa zistenia právneho dôvodu a ich výšky. Je veľmi ťažko určiť predpoklad
skončenia v prílohe č.3 vymenovaných súdnych konaní, v ktorých sa rozhoduje o určení správcom
popretých pohľadávok. Správca ďalej upozorňuje veriteľský výbor, že časť prostriedkov získaných
speňažením vo výške 72 233,28 Eur, je uložená na terminovanom účte, ktorý má v úmysle správca
zrušiť až v deň poukazovania súm určených na uspokojenie veriteľov podľa schváleného rozvrhu
a zvyšná časť na bežnom účte, o čo sa zrejme v nepatrnej výške ešte zmení celkový súčet pohľadávok
proti podstate, v dôsledku výdavkov na vedenie bankových účtov a i celková suma výťažku
ovplyvnená pripísaním úrokov z terminovaného účtu ku dňu ukončenia konkurzu.
Správca žiada veriteľský výbor, aby schválil rozvrh zo všeobecnej podstaty najneskôr v lehote do 15
dní odo dňa jeho doručenia.
Súčasťou rozvrhu sú prílohy :
1, Rozvrh výťažku všeobecnej podstaty, uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov
2, Zoznam súpisových zložiek všeobecnej podstaty so sumami speňaženia
3, Zoznam sporných pohľadávok, so zoznamom súdnych konaní
4, Pohľadávky proti podstate ku dňu zverejnenia oznámenia v OV 128/2014 / 7.7.2014 /

