JUDr. Barbora Volárová
predbežná správkyňa dlžníka
P Production, s.r.o., IČO: 50 196 804, so sídlom Teplická 105, 921 01 Piešťany

Mestský úrad v Prešove
Hlavná 73
080 01 Prešov
Vážený pán
Pavol Fiedor
080 01 Prešov

V Piešťanoch dňa:
02.07.2021

Vec:

Naša značka:
S- 155/21

Zn. správc. spisu:
36K/7/2021 S489

ŽIADOSŤ predbežného správcu o poskytnutie súčinnosti pri zistení majetku

Uznesením Okresného súdu v Trnava, č.k. 36K/7/2021-40, zo dňa 28.06.2021 som bola
ustanovená za predbežnú správkyňu dlžníka: P Production, s.r.o., so sídlom Teplická 105, 921
01 Piešťany, IČO: 50 196 804, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 44115/T. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
127/2021 dňa 02.07.2021 pod zn. K031965.
Povinnosťou predbežného správcu je zistiť, či bude majetok dlžníka postačovať na úhradu
nákladov konkurzu, vypracovať správu o majetku dlžníka a predložiť ju Okresnému súdu
v Trnave v lehote do 13.08.2021.
Týmto Vás ako konateľa dlžníka vyzývam, aby ste sa dňa 23.07.2021 o 11,00 hod.
dostavili do kancelárie predbežného správcu a predložili mi nasledovné doklady:
- zoznam záväzkov a zoznam majetku dlžníka s uvedením mien a adries veriteľov
a dlžníkov, ich výšky, zoznam spriaznených osôb, zoznamy je nutné podpísať (s
úradným osvedčením podpisu) a výslovne uviesť, že všetky údaje v ňom uvedené sú
pravdivé a úplné,
- daňové priznania, peňažné denníky, evidencie pohľadávok a záväzkov a ostatné
prípadné evidencie dlžníka za obdobie rokov 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021,
- výkazy o príjmoch a výdavkoch, výkazy o majetku a záväzkoch za obdobie rokov
2016, 2017, 2018, 2019 a 2020
- zoznam všetkých súdnych, správnych a colných konaní, ktorých je dlžník
účastníkom, s uvedením predmetu konania,
- zoznam všetkých právnych úkonov dlžníka týkajúcich sa jeho majetku za obdobie
predchádzajúce 5 rokom pred začatím konkurzného konania,
- údaje o všetkých súčasných pracovnoprávnych vzťahoch dlžníka: názov a adresu
zamestnávateľa, kópiu pracovnej zmluvy a výplatných listín za posledných šesť
mesiacov,
- údaje o všetkých bankových spojeniach dlžníka,
- ako aj ostatné relevantné dokumenty týkajúce sa dlžníka, ktoré máte vo svojej
dispozícii.
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V prípade, že v predloženom zozname aktív a pasív uvediete nepravdivé údaje,
dopustíte sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa ust. §242
Trestného zákona.
Ako štatutárny orgán dlžníka máte povinnosť poskytnúť mi podľa ust. §74 ods. 2
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii súčinnosť pri výkone mojej funkcie.
Pokiaľ mi neposkytnete požadovanú súčinnosť, súd Vás na môj návrh vyzve na
poskytnutie súčinnosti s poučením o možnosti Vášho predvedenia alebo uloženia pokuty do
výšky 165 000,-€. V prípade, že ani na výzvu súdu požadovanú súčinnosť neposkytnete, súd
Vás na môj návrh predvolá na súd, aby ste podali vysvetlenie.

JUDr. Barbora Volárová
predbežná správkyňa dlžníka
P Production, s.r.o.
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zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S489
kancelária správcu:
Kukučínova č. 11
921 01 Piešťany, SR

IČO: 37 846 728
bankové spojenie:
Raiffeisen bank, a.s.
IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590

tel: +421 33 7733751
e-mail: b.volarova@v-invest.sk

