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KOtoR v hodn^ŕe: ....................
ra^"---1-

JUDr. Milan Chovanec

- 6. 04, 2016

Číslo

OkresnýsúdvŽiline"

Ul. Hviezdoslavova č. 28

Zilina, PSC : 010 59

Poéet sírán

K sp. zn. : 19 Cb 74/2014

v Bratislave dňa 15.02.2016

yEC-DO!2žemgíí!äll^1kí^m^ do SDÍSU
Vážený súd,

^:S:r:^;;^:^3::^^:^^^.^^33...,^.^,
o^nalu^,u;;"^::a:';:^^^^^r^š^^^^s^s"^^,|,nedo^ľo^:':^J
s^sosíďomlNábrežná :^'^^ ^^1^^^^^ spolocnosfou^M^
spolocnosfou REaMOSS;l;^s:^Zl^l^'^ O^ ^ ^,Zavr1"post^en' p°stupcu.a°bchodnou
P°stavenfpostupnfka(ďalejakoZmlu7aT' "'^ ueskmec los' °23 34 Kysucký Lieskovec- lčo .. 45 403 961 v právnom

Z.luvu oznacil vo svo,ej vypoved, na pojednávan, dňa 18.12.2015 konaterzalobcu ,ng. štefan M.enka.

=r?:^='r:n^=^s^s,^.:^^-:^
=^:^E=E:EESS^H"=::::=
dôkaz'vp^ene;'t^dliT^^Z^^^^^,^a^m^v2nen'Predložen-P-°d"e'k^lobelako
^^^^^ ^^^^h^^^:;:'Ídy ^mtoznení nebolas^~^^^
^^^^T^:^;^;^:^^^^^^^^o"^-^^°b"e.:Zh:';l:1::'::;:
:==::^ss^=:^r:;,:::°:,;:^:;^"==
^::^ s^^z;^;:^^:::::1^::^^-0 splsu
:EE~=;:! ::r^:^^^z:^:::^e::^^i:
^:z^:::rstúpenépohladávk;l:===^^^^'^^^N::::
S pozdravom

SteMar. s.r.o.

v zastúpení

JUDr. Michal Miškovié, konateľa advokát
JUDr. Michal Miškovič-advokátska kancelária s.r.o.

Prílohy : l/ Zmluva o postúpenfpohladávky 20 dňa 21.06.2010 (overený originál

'.1



Zmluvné strany sa vzmysle ust. bodu 4.1. ZMLUVY dohodli na vvSke a<nA.
postúpenúPOHĽADÁVKUnaskdovne" "" "'^" Y ' """""" "a vyslíe aspôsobe odP]aty za

J_PNK zaPlati POSTUPCOyi za postúpenie POHĽADÁVKY odplatu v celkovej vyske
l EUR)a to v celosti a v hotovosti naraz k rukám POSTOPCU"

^ bankovyn, hotovostnym prevodom na bankovy úcet POSTUPCU""Nľodp^l"s:^S

POSTUPCA :

/KnJ^'i^

POSTUPNÍK

^h.

'^



Organizácia

OBEC LODNO
Wii<>fSOCtíUE8äWEC

PRÍJMOVÝ
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ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY

ZMUiV^ÉSTRANV

POSTťPCA:

Obchodné meno: REaMOS, s.r.o.
sídto:

IČO:

zapisana v:

v mene ktorej koná;

bankové spojenie:

Nábrežná 1212,02401 Kysucké Nové Mesto
31 584217

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vlozka č.:
1101/L

Stefan Mrenka- konateľ spoločnosti
Tatra Banka a.s., čislo účtu 2624822968/1100

12. POSTľPNÍK:

Obchodné meno: REaMOSS, s.r.o.

Kysucký Lieskovec 108, 023 34 Kysucký Lieskovec
45403961

sťdlo:

ICO:

zapisana v:

v mene ktorej koná:

bankové spojenie:

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro. vložka č.: 52
568/L

Marcel Mrenka - konateľ spoločnosti
Tatra Banka a.s., Cislo účtu 2924840930/1100

Zmluvne strany sa dohodli na tomto znenf Zmluvy o postúpeni pohladávky uzavretej podla ust. § 524
a nasl. Občianskeho zákonnika (ďalej len "ZMLUVA"). -. . - - -- ..

2. VSEOBECNF. IISTANnvFMl

2.1 POSTUPCA vyhlasuje, žeje veriteľom pohľadávok a to vod

2.1.1 M ESTO - Kysucké Nové Mesto, so sidlom Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové
mesto^vyške 78.964,82   za vykonané präce, ktoré vyúitoval faktúrou i.'138 zo dňa
17.1 1.1999 so splatnosťou 07.02.2000 na sumu 1.342.046,-Sk a fa. Č. 145 zo dňa 01.1^1999

sosplatnosťou 07.02.2000 nasumu 1.036.848,-Sk, ktoré dlznik pisomne uznal dňa ]2:01~2003^
Obec Nesluia, so sfdlom vNesluäi, IČO: 314137 vo vyäke 380,974.98   za prace'vvkonané
na stovbe^konstrukcia telocvicne Neslusa-, ktoré vyúttoval faktúrou c. 10090293 zoďňa
27_10:20()9:0 Tke .370'800-.'6   afaktúrou č'I72005 2 21.02.^ z ktorejboloneuhradena"
suma vo vyske 10.174,82 6, a ktorych oprávnenosf bola uznaná listom zo dna 03. ] 0.2008"

2.1.2

2.2.
^;^Tec;"k::anl,~^"bod 2-'tqto zmluvy vrätane väe^ho jeho zäkonného
p^ušťľtva(t^":ymä uroku z ome5kania-a prav s ňou spo'enych sa "> "celytejto'2,.^ fa^'d^
oznacovaf ako Pohľadávka.
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J. PredmetZMii vv

4.

4.1

5.

5.1.

5.2.

5.:

6.

7.

7,1

Touto ZMI.UVOU:

3.1.1. PO.STUPCA na POSTUPNÍKA postupuje POHĽADÄVKII <ró,">,"" ..- ..
uvedenych v ZMLUVEďalej. r"'"t'"" ' ""LAUAVKU SP6sobom. "" vyike a za podmienok

3.1.2. sa PO.STUPNIK zaväzuje zaplatiť POSTUPCOVI za postfeenie Pnm.,n.^. "-,-,-^ ^ .
a vo vyske uvedenej v'ZMLUVEďalej" ""'""" POSIUPenle POHĽA"AVKY odplatu spôsobom

POSTUPCA touto 2MLUVOU postupuje na POSTUPNÍKA POHĽADAVKU. a fn ^1" " ""
^^^Ws^^^^'^^ to SPOIU s° -tky. ;ej

POSTUPNIK sa zaväzujezaplatífza postúpenie POHĽADAVKY odnla,,, "" ,".,"," ..-_.. .
Zmluvy a bude zaplaťena~spÔsobľm7a^^ecn7m'LAUAVKY odplatu vo výske stanovenej v pr"ohe tejto
Práva a pminnnsf.

SB=^rSS=^=^""w dm °-
-A sa zäroveň zaväzuje, že odovzdá POSTUPNÍKOVI všetkv rinU^',ZZľ'.""UE'..

POHľADAVKY, a to ihneďpľpodp,^'ZMULU^.'"cZľ.',,ľľ"kyod°kladytykajúce saPostúPeneJ čas"
POdp,::^;.^;:^S^^r:;:;:^^^^^^^
sú Potrebn^upteZ^a^Zr' V5etky lnfc>rmác'e ° postúpenej tasti PO"^DÄVKV, k,oré

s^^sss ^^^:^z^===3:^X:S2 X^S^E^
Vvhlásenia Pniľn w^

POSTUPCA tymto vyhlasuje, že:
6.1.1. má vsetky oprávnenia asúhlasy, nutné k tomu ahv ">.>."".:.

^'^^:^^r;,^::^:;:^^ :^r^Tky
" ^z^^^^sme]evro2pwe&oilaúnym
postupovaná POHĽADAVKA, vrátane jej príslušenstva a nri" ľ""" -_^:;^;:^^ ^J^š:^:^ni;^r^

^. an^^e.^;^^ ^^' a nie Je zaťažený žiadnym
postúpeniu POHĽADÄVKY podľa tejto ZMLUVY nebráni 7,"dn> "i-""" -.,...
:OSTUPC'..n~r""s=luž^v^^^ad^kľán^aľ'
POHĽAUAVKY odporovali, - ' "'"""" "" uuno°y' ktore by PostúPCTi" tejto
vsetky údaje o postupovanej POHĽADÁVKE uvedené V/MIIIV,: ^"""..^.
a POHĽADAVKA nezam'kla.""" ' ""l'"""vr'E uveaene v ZMLUVE zodpovedajú skutocnosti

6.1.2

6.1.3.

6.1.4.

zäv?r??n?jistanovenia

^:^==::^;^="=:;:s,==w
v Slovenskej republike." "- '""'"^ ''""'"" ^" vzn"<n" v súvlslos" so 2MLUVO" bude prisluäný súd

Zmluvaopostúpenipohľadávky



'lii

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

Zmeny a dodatky k ZMLUVE musia mať pisomnú formu.
ZMLUVAje vyhotovená vdvoch rovnopisoch, z ktorých každáZmtuvná stranaobdržíjeden rovnopis.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ZMLUVA bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju preéitali, porozumeli jej obsahu a na znak
súhlasujupodpísali.
ZMLUVA sa stáva platnou a účinnou okamihomjej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

podpis :

meno :

funkcia :

dátum :

.' ^'ľ-ľťMaŕ2Tu"n

MMMos E1
. ssK;;Ssa-BEäsä

'Unini .I. i2ľ(, p;4 Bl K.,imíiľiri HEitn
leWJ,/Í'LlcJläAs/"/<2! "."

Stefan Mrenka

konateľ spoločností

KysuckéNové Mesto, 21.06.2010

POSTUPNÍK

podpís

meno

funkcia

dátum

s.r.o.
023 34 KYSUCKfLLIESKOVEC 108

IČO: 45 403'SGr-
IĎ DPH: SKŽQ5129825220

Marcel Mrenka

konateľ spoločnosti

Kysucký Lieskovec, 21.06.20 10

Potíľa osveccovacei knihv 6. ../..^.ff./..By.:á?......
podpisa (L.znai zs svoj poapis) tuto
^um.....?: TS^...S?K,^.M...Í:^..

oa.č "ss^nsz?S?.
mw^s:^ss^^n^ac&iiä....z^
preuKaz tejoznosíľ.dj'ub 3 cislo:

<Eľ...Z.S^Z.%.
ouiie dňa: .siS/:..?,...W.P.....^ hou.

OOCIDIS^/ iyi

^

Poď'a osve.ičovace' knihy é. ,..&".
ooľ..yíss. íuzns! za svol podDÍs) íyio

~\ŕf>x.c?-t:'r~ŕ/Ä^.M..

,2ťy'O

EES'rtnj.

^r^^zi S?..
'^ZSIISrEMZJS.,
preukaz toioäii.osti: dcyb .a^íslo:

i-f ^ ff}

V LociHedňa.....^ Z:l;;:S3^'hod":
poapis: y ( j

'l'ŤVU^-td/

Zmluva o postúpení pohľadávky



Osiŕediiujem, ze táto lisťns onslovne siihlasi s preaioz-
Dýmoriginätom losved---omi, skladajúam sa
2 .r^-listov (ha*!-e"i, ide OQOCS jplný (čiastoŕný), befi
(neboli) na ne| vykonane 'iel; .7meny. doplnky, vsuvky,

ikrty.............. - . abefrjneboli)
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Mária HUSÄRÓVÄ
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MIŠKĎVIČ
^><teoŕ

QÍRESN^SUD V 21UNJ
Doiln:

................krátfl .......
^ok v hodnote^

....^,;,..,^in

prtňh """,","",.1

lv;

JUDr. Mifan Chovanec

- 6. Oi. 2016

ČÍsio Počet strán

Okresnýsúdvžiline

Ul. Hviezdoslavova č. 28

Žilina, PSé: 010 59

Ksp.zn. : 19 Cb 74/2014

v Bratislave dňa 18.02.201G

VEC : Vviadrenie k vvzve súdu zo dňa 08.02.2016. vvužite práva žalobcu namietaťvstuo vedľaišieho účastníka do
konanla

Vážený súd,

právnej veci žalobcu : SteMar, s.r.o., Kysucký Lieskovec 334, proti žalovanému : Obec Nesluša, Nesluša o zaplatenie 380.974,98
.UR s pnslušenstvom vedenej Okresným súdom vŽiline pod sp. zn. : 19 Cb 74/2014 bola právnemu zástupcovi žalobcu dňa
3.02.2016 doručená výzua konajúceho súdu na vyjadrenie v lehote 5 dnf, či podľa § 93 ods. 3 veta 3. OSP využiva žalobca právo

lamietaf pripustnosf vedľajšieho účastnfctva JUDr. Radovan Birka, správca úpadcu REaMOS, s.r.o. "v konkurze" ako vedľajšieho
iastníka konania Okresného súdu Žilina, sp. zn. : 19 Cb 74/2014.

JUDr. Radovan Birka, správca úpadcu REaMOS, s.r.o. "v konkurze" (ďalej ako "Správca") svojfm podanfm k sp. zn. 19 Cb 74/2014
zo dňa 05.02.2016 oznámil vstup vedľajšieho účastnfka na strane zalobcu do konania, nakoľko podľa jeho tvrdenia má byť
ainteresovaný na výsledku konania, pretoze výsledok konania móže ovplyvniť mieru uspokojenia veriteľov úpadcu REaMOS,
r.o. "v konkurze".

álobca so vstupom Správcu ako vedľajši'm účastnfkom konania sp. zn. 19 Cb 74/2014 popri žalobcovi nesúhlasí a protj vstupu
)rávcu ako vedľaišieho účastníka konania sp. zn. 19 Cb 74/2014 na strane žalobcu tymto vznáša námietky, ktore_odovodnu|e
isledovne :

Právnym úkonom, ktorého neúčinnosti sa Správca v právnom postavení žalobcu vkonaní sp. zn. : 19 Cbi/8/2015 vedenom

resným súdom Zilina domáha má byť údajne uzatvorená zmluva "Zmluva o postúpení pohľadávok" zo dňa 08.11.2011 medzi

lodnou spoločnosťou REaMOS, s.r.o., so sídlom Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO : 31 584 217 u právnom

.staveni postupcu a obchodnou spoločnosťou REaMOSS, s.r.o., so sídlom Kysucký Lieskovec 108, 023 34 Kysucky Lieskovec, IČO

403 961 v právnom postavení postupníka, v znení (s obsahom} podľa prílohy, ktorú Správca predložif k svojmu oznámeniu

- ťstupe do konania sp. zn.19 Cb 74/2014. Uvedená zmluva však v znení predloženom Správcom nikdy uzatvorená nebola a ako

taká ani neexistuje, takýto prävny úkon s týmto obsahom nebol zmluvnými stranami REaMOS, s.r.o. a REaMOSS/ s.r.o. nikdy

.konaný.

p 'ivca za úcelom a s úmyslom podania žaloby o neúčinnosť právneho úkonu postúpenia pohťadávok medzi obchodnými

.luločnosťami REaMOS, s.r.o. ako postupcom a REaMOSS, s.r.o. ako postupníkom získal kópiu vyššie uvedenej zmluvy

, ostúpení pohradávky nahliadnutím do spisu sp. zn. 19 Cb 74/2014, ktorá kópia zmluvy bola pôvodne priložená pôvodným

irávnym zástupcom žalobcu k žalobnému návrhu ako dôkaz o existencii aktívnej legitimácii žalobcu.

Pôvodne k žafobnému návrhu žalobcu zo dňa 26.08.2013 v tomto konanfsp.zn. :19 Cb 74/2014, podanému osobne na Okresný

súd vZiline dňa 28.08.2013 bola ako dôkaz pôvodným právnym zástupcom žalobcu priložená prííoha označená ako : Zmluva

o postúpení pohľadávky" 20 dňa 08.11.2011 uzatvorená medzi rovnakými subjekŕmi s rovnakým právnym postave|

7mluva, avšak zm!uva v znení predloženom pôvodne k žalobe ako dôkaz v predloženej textácii (s predloženým oj

ním aki

iisai



eexistuje a nikdy utomto znení nebola stranami uzatvorená, nakoľko pri kopi'rovaní pôuodných pn'loh z žalobnému návrhu pre
rávneho zástupcu došlo k omylu, kde k žalobnému návrhu boli ako dôkaz pripojené zmiešané a následne zosité (spojené) strany
iacerých draftov (návrhov zmfúv o postúpenŕ pohľadávok, pracovných verzií), ktorá zmluva o postúpenŕ pohľadávky
. predloženom znenŕ medzi stranami nikdy nebola uzatvorená.

tomto mieste by chcel žalobca zdôrazniť, že Je zrejmé a logické, ze Správca nikdy nedisponovaf originálom zmluvy v zneni'
oženom ako dôkaz k žalobnému návrhu v konanf sp.zn. : 19 Cbi/8/2015 vedenom Okresným súdom Žilina, pretože uvedená
jva v takom znení ani neexistuje a nikdy neexistovala.

deného uyplýva, že Správca sa u konanf sp. zn, : 19 Cbi/8/2015 vedenom Okresným súdom Žilina domáha neúéinnosti
eho úkonu, ktorý stranami nikdy nebol urobený. Je nepochybné, že aj keby konajúci súd v konanf sp. zn. :19 Cbi/8/2015
platne rozhodol o neúčinnosti predmetného právneho úkonu - zmluvy o postúpenf pohľadávky zo dňa 08.11.2011 v znenf
oženom Správcom k predmetnému žalobnému návrhu, takýto rozsudok by nemal za vznik povinnosť žalobcu poskytnúť
žné plnenie do konkurznej podstaty úpadcu REaMOS, s.r.o. "v konkurze", pretože právny úkon v žalobou označenej forme
iahu nikdy nebol stranami urobeny, teda nikdy neexistoval. Z uvedeného je zrejmé, že argumentácia Správcu v predmetnom
imenŕ 20 dňa 05.02.2016 v ničom neobstojí aje vo vzťahu ku konaniu sp. zn. : 19 Cb 74/2014 úplne irelevantná. Správca
lôže mať nijaký záujem na výsledku konania vedeného Okresným súdom v Žitine pod sp. zn. : 19 Cb 74/2014 a rovnako
edok uvedeného konania sp. zn. : 19 Cbi/8/2015 nebude mať nijaký vplyv na následnú povinnosť žalobcu plniť do konkurznej
Istaty úpadcu REaMOS, s.r.o. "v konkurze".

iľadom na vyššie uvedené žalobca navrhuje, aby konajúci súd v konaní sp.zn. : 19 Cb 74/2014 vstup Správcu ako vedľajšieho

istnfka popri žalobcovi nepripustil.

iQzdravom

?Mar, s.r.o.

astupeni

)r. Michal Miškovič, konateľ a advokát

.)r. Michal Miškovič- advokátska kancelária s.r.o.


