
UZNESENIE
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu: AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o.
, so sídlom: Považská Teplá 22, Považská Bystrica, I ČO: 35 758 023, o výmene správcu rozhodol
takto:
JUDr. Otília Pracha řová, so sídlom kancelárie: Centrum I. 57/132, Dubni ca nad Váhom, sa   odvoláva  z funkcie 
správcu.
JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie: Piaris tická 46, Tren čín, sa ustanovuje do funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Tren čín d ňa 9. 11. 2006
JUDr. Iveta Záleská, sudca



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 S106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): A GENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Oznam o zvolaní schôdze verite ľov
JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: AGENTÚRA MAG NUS, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Považská Teplá 2 2, 017 05 
Považská Bystrica, I ČO : 35758023, zvoláva pod ľa ustanovenia § 34 schôdzu verite ľov, ktorá sa bude kona ť v sídle 
správcu na Piaristickej ul. 46 v Tren číne d ňa 18. 12. 2006 o 10.00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Vo ľba verite ľského výboru
4. Rôzne
5. Záver
Pri prezentácii je potrebné, aby verite ľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis  z obchodného registra. 
Zástupcovia verite ľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastu povanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Danica Birošová, správca



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 S106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): A GENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnu ť do spisu
JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: AGENTÚRA MAG NUS, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Považská Teplá 2 2, 017 01 
Považská Bystrica, I ČO: 35758023, pod ľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu j e 
možné nahliada ť v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Tren čín, v úradných hodinách po čas pracovných dní od 08.00 
do 15.00 hod. Termín si je možné vopred dohodnú ť na  tel. č. 032 6583 076.
V Tren číne 22. 11. 2006
JUDr. Danica Birošová, správca



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 – S41
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): A GENTÚRA MAGNUS, s. r. o.
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Iné zverejnenie
Zápisnica z konania prvej schôdze verite ľov úpadcu: AGENTÚRA MAGNUS, s. r. o., Považská Tepl á 22, 017 05 Považská 
Bystrica, I ČO: 35 758 023, k č. k. 39K/12/2006, konanej d ňa 7. 11. 2006 o 9.00 hod. v sídle správcu: Centrum I. 
57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Na za čiatku schôdze boli prítomní:
Predseda schôdze: JUDr. Otília Pracha řová, správca
Zapisovate ľ: Petra Prokopová
Veritelia:
1.    Sociálna pois ťovňa so sídlom v Bratislave, pobo čka Považská Bystrica, Kuku čínova 208/23, 017 53 Považská 
Bystrica, I ČO: 30 807 484, poverený zástupca: JUDr. Ján Frolo, č. OP SJ 440080, verite ľ č. 2 z kone čného zoznamu 
pohľadávok s po čtom hlasov 22 485, čo predstavuje 0,263 %
2.    Slovenská Grafia a. s., Pekná cesta 6, 834 03  Bratislava, I ČO: 31 321 470, zastúpený na základe plnej moci: 
JUDr. Lenka Záme čníková, advokátska koncipientka, verite ľ č. 1 z kone čného zoznamu poh ľadávok s po čtom hlasov 85 
380 86, čo predstavuje 99,731 %
Program schôdze:
1.    Prezentácia
2.    Otvorenie schôdze
3.    Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4.    Vo ľba verite ľského výboru
5.    Rozhodovanie o výmene správcu pod ľa ust. § 36 ZKR
6.    Rôzne
7.    Záver
1. Prezentácia
Prezentácia sa uskuto čnila o 9.00 hod. pod ľa prezen čnej listiny, ktorá tvorí neoddelite ľnú sú časť tejto zápisnice.
2. Otvorenie schôdze
Schôdzu otvoril a prítomných verite ľov privítal predseda schôdze. Predseda schôdze konš tatoval, že veritelia boli 
zákonným spôsobom oboznámení s termínom schôdze ver ite ľov a s jej programom, ktoré boli riadne zverejnené v 
Obchodnom vestníku 184B/2006 d ňa 27. 9. 2006. Informoval verite ľov a pou čil ich o právach a povinnostiach spojených 
s ú časťou na 1. schôdzi verite ľov a o hlasovaní v zmysle ust. § 35, § 36, § 37 a §  38 ZKR.
Predseda schôdze konštatoval, že prvá schôdza verit eľov je uznášaniaschopná, nako ľko sú prítomní 2 veritelia s 
celkovým po čtom hlasov 8 560 571, čo predstavuje 99,994 % všetkých hlasov verite ľov.
Uznesenie č. 1:
Schôdza verite ľov je uznášaniaschopná, nako ľko sú prítomní 2 veritelia s celkovým po čtom hlasov 8 560 571, čo 
predstavuje 99,994 % všetkých hlasov verite ľov.
Hlasovanie:
Za: 8 560 571 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 1 bolo prijaté, nako ľko za hlasovalo 100 % hlasov prítomných 
verite ľov.
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Správca oboznámil prítomných verite ľov s činnos ťou a s úkonmi vykonanými správcom odo d ňa vyhlásenia konkurzu, 
ktoré sa týkali predovšetkým zistenia majetku úpadc u, zistenia záväzkov úpadcu súvisiacich s prihlásen ými 
pohľadávkami verite ľov, a poukázal i na správy o priebehu konkurzného k onania, ktoré podal na Okresnom súde 
Tren čín. Oboznámil verite ľov so súpisovými zložkami majetku, ktoré boli zapís ané do všeobecnej podstaty, a s 
ocenením tohto majetku. Správca informoval, že bolo  doteraz zapísaných a zverejnených 62 súpisových zl ožiek majetku 
v celkovej súpisovej hodnote 11 116 968,81 Sk, z to ho sa 38 súpisových zložiek majetku týka poh ľadávok v súpisovej 
hodnote 10 644 659,50 Sk.
Správca uviedol, že hoci úpadca má sídlo v Považske j Bystrici, v skuto čnosti vykonával svoju podnikate ľskú činnos ť 
v Bratislave, kde sa nachádza i hnute ľný majetok zapísaný v súpisových zložkách.
Správca informoval prítomných verite ľov, že úpadca nevykonáva v sú časnosti žiadnu podnikate ľskú činnos ť a má len 
jednu zamestnanky ňu, ktorá je v sú časnosti na materskej dovolenke. Nako ľko nie je zabezpe čené ani vedenie 
účtovníctva úpadcu, správca d ňa 22. 9. 2006 uzatvoril dohodu o vykonaní práce na vedenie ú čtovníctva.
Uznesenie č. 2:
Schôdza verite ľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a o stave konkurzného konania.
Schôdza verite ľov schva ľuje uzavretie dohody o vykonaní práce na vedenie ú čtovníctva.
Hlasovanie:
Za: 8 560 571 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 2 bolo prijaté, nako ľko za hlasovalo 100 % hlasov prítomných 
verite ľov.
4. Vo ľba verite ľského výboru
Predseda schôdze v súlade s ust. § 37 ZKR za 1. člena verite ľského výboru navrhol verite ľa č. 1 Slovenskú Grafiu a. 
s., s po čtom hlasov 8 538 086 = 99,731 %.
Uznesenie č. 3:
Schôdza verite ľov schva ľuje za člena verite ľského výboru verite ľa č. 1 Slovenskú Grafiu a. s., Bratislava, s po čtom 
hlasov 8 538 086 = 99,731 %.
Hlasovanie:
Za: 8 560 571 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 3 bolo prijaté, nako ľko za hlasovalo 100 % hlasov prítomných 
verite ľov.
Predseda schôdze navrhol za 2. člena verite ľského výboru verite ľa č. 2 Sociálnu pois ťovňu, Bratislava, s po čtom 
hlasov 22 485 = 0,263 %.
Uznesenie č. 4:
Schôdza verite ľov schva ľuje za člena verite ľského výboru verite ľa č. 2 Sociálnu pois ťovňu, so sídlom v Bratislave, 
pobočka Považská Bystrica, s po čtom hlasov 22 485 = 0,263 %.
Hlasovanie:
Za: 8 560 571 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 4 bolo prijaté, nako ľko za hlasovalo 100 % hlasov prítomných 
verite ľov.
Nakoľko na schôdzi verite ľov sú prítomní iba 2 veritelia, ktorí sú oprávnení hlasova ť, a teda sta ť sa členmi 
verite ľského výboru, predseda schôdze skonštatoval, že nie  je možné zvoli ť verite ľský výbor a jeho právomoc pod ľa § 
37 ods. 1 ZKR vykonáva súd.
Uznesenie č. 5:
Schôdza verite ľov nezvolila verite ľský výbor.
Hlasovanie:



Za: 8 560 571 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 5 bolo prijaté, nako ľko za hlasovalo 100 % hlasov prítomných 
verite ľov.
5. Rozhodovanie o výmene správcu pod ľa ust. § 36 ZKR
Predseda schôdze vyzval prítomných verite ľov na predloženie návrhu na nového správcu. Prítomn ý verite ľ Slovenská 
Grafia a. s. a Sociálna pois ťovňa predložila návrh na nového správcu JUDr. Danicu B irošovú, Piaristická 46, 911 01 
Tren čín.
Uznesenie č. 6:
Schôdza verite ľov ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Danicu Biroš ovú, Piaristická 46, 911 01 Tren čín.
Hlasovanie:
Za: 8 538 086 hlasov
Proti: 22 485 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 6 bolo prijaté, nako ľko za hlasovalo 99,731 % hlasov prítomných 
verite ľov.
6. Rôzne
Prítomní veritelia nemali žiadne pripomienky a otáz ky.
7. Záver
V závere predseda schôdze vyzval prítomných verite ľov, aby uplatnili námietky proti prijatým uznesenia m. Prítomní 
veritelia neuplatnili námietky proti uzneseniam č. 1 – č. 6 prijatým na tejto schôdzi.
Pretože týmto bol program prvej schôdze verite ľov vy čerpaný, predseda schôdze po ďakoval prítomným verite ľom za 
účasť a schôdzu o 9.45 hod. ukon čil.
Dubnica nad Váhom 7. 11. 2006
Predseda schôdze verite ľov: JUDr. Otília Pracha řová, správca
JUDr. Otília Pracha řová, správca



UZNESENIE
Okresný súd Tren čín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o.
, so sídlom: Považská Teplá 22, Považská Bystrica, I ČO: 35 758 023, o žiadosti správcu o uloženie pokynu  rozhodol
takto:
Správca  je povinný o priebehu a stave konkurzu vrá tane priebehu a stavu spe ňažovania informova ť súd formou písomne 
vyhotovenej správy obsahujúcej vecnú a časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov správcovskej  činnosti, ktorú bude 
správca podáva ť súdu vždy do 10. d ňa po skon čení kalendárneho štvr ťroka.
Záväzný pokyn o postupe správcu pri spe ňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
–     hnute ľné veci v súpisovej hodnote 177 867 Sk,
–     poh ľadávky v súpisovej hodnote 10 939 101,61 Sk.
I.    Spôsob spe ňažovania: formou verejného ponukového konania:
–     v I. kole ponukového konania za najvyššiu pon uku minimálne za cenu uvedenú v súpise majetku,
–     v II. kole ponukového konania za najvyššiu po nuku, ktorá môže by ť nižšia ako cena uvedená v súpise majetku,
–     v III. kole ponukového konania priamym predaj om za najvyššiu ponuku, ktorá môže by ť nižšia ako cena uvedená v 
súpise majetku.
Ak bude najvyššia ponuka v prípadoch uskuto čnenia II. a III. ponukového kola nižšia ako cena uv edená v súpise 
majetku, vyžiada si správca stanovisko verite ľského výboru a vyhotoví o tom úradný záznam.
II.   Podmienky spe ňažovania :
–     správca zverejní ponukové konania v Obchodnom  vestníku, na úradnej tabuli Mesta Považská Bystric a a v 
regionálnom periodiku s minimálnym obsahom inzerátu : nezamenite ľne ozna čený predmet predaja, spôsob ur čenia ceny, 
spôsob získania podmienok ponukového konania (kedy,  kde a za akú cenu si záujemca môže tieto podmienky  vyzdvihnú ť 
alebo objedna ť), lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doru čenia ponúk, termín otvárania obálok, lehotu na 
vyhodnotenie ponúk, ur čenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ponúkanej kúpn ej ceny v prípade porušenia podmienok zo 
strany vybratého ú častníka.
III.  Podmienky ponukového konania a lehoty na pred loženie ponúk:
–     podrobnosti o predávanom majetku uvedie správ ca v podmienkach predaja,
–     podmienky predaja majetku budú záujemcovi k d ispozícii u správcu najmenej 10 dní pred termínom o dovzdávania 
obálok,
–     záujemcovia o ú časť v ponukovom konaní si môžu v čase a na mieste uvedenom v inzeráte vyzdvihnú ť podmienky 
ponukového konania a môžu nahliadnu ť do zoznamu majetku ur čeného na predaj u správcu za úhradu, ktorú ur čí správca 
v rozsahu za každý jednotlivý výtla čok podmienok ponukového konania,
–     ponuka záujemcu musí by ť doru čená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najne skôr v de ň a hodinu ur čenú v 
inzeráte na adresu správcu uverejnenú v inzeráte, i nak sa ponuky nebudú považova ť za riadne a v čas doru čené, a to 
ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím ur čenej lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako one skorené,
–     ponuka musí by ť doru čená v zalepenej obálke s výrazným ozna čením "konkurz  39K 12/2006 – neotvára ť",
–     každý záujemca môže do sú ťaže predloži ť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho 
ponuky na tento predmet predaja odmietnu,
–     riadne a v čas doru čená ponuka správcovi je záväzná až do skon čenia ponukového konania, nemožno ju meni ť, 
dopĺňať a zobra ť spä ť.
IV. Obsah ponuky :
–     ozna čenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto po dnikania, I ČO u fyzických a právnických osôb; meno, 
priezvisko, bydlisko, rodné číslo u fyzických osôb ob čanov),
–     ozna čenie predmetu kúpy, ktorý musí by ť zhodný s jeho ozna čením uvedeným v zozname majetku ur čeného na 
predaj,
–     návrh kúpnej ceny,
–     aktuálny výpis z obchodného alebo živnostensk ého registra, príp. iného registra, osved čujúci postavenie 
záujemcu, nie starší ako 30 dní,
–     doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na k úpnu cenu na ú čet správcu vo výške ur čenej správcom z ceny 
uvedenej v súpise majetku podstát (výpis z ú čtu, príp. iný doklad osved čujúci zaplatenie preddavku),
–     doklad preukazujúci finan čné krytie na zaplatenie zostatku kúpnej ceny (výpis  z ú čtu, vinkulácia, zmluva o 
pôži čke, príp. iný osved čujúci doklad),
–     spôsob vrátenia zaplateného preddavku na kúpn u cenu v prípade, ak bude ú častník v ponukovom konaní neúspešný.
V. Vyhodnotenie ponúk:
–     správca predloží v termíne, ktorý bude zverej nený v inzeráte, neporušené obálky verite ľskému výboru, za 
účasti ktorého sa obálky otvoria a vyhotoví sa o tom úradný záznam,
–     ví ťazom ponukového konania sa stane ú častník, ktorý splnil ponukové podmienky a sú časne ponúkne najvyššiu 
kúpnu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú  správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk. V takom prípad e sa ví ťazom 
ponukového konania stane ten ú častník, ktorý v správcom ur čenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
–     v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si s právca vyhradzuje právo ponuku odmietnu ť,
–     neúspešným ú častníkom ponukového konania správca vráti zaplatené  preddavky na kúpnu cenu v lehote najneskôr 
do 10 dní odo d ňa vyhodnotenia ponúk,
–     správca má nárok vo či ú častníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný ú častník ponukového konania a ktorý 
odmietne uzavrie ť kúpnu zmluvu alebo ktorý nezaplatí zostatok kúpnej  ceny riadne a v čas pod ľa pokynu správcu, na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z kúpnej c eny.
Podľa tohto pokynu bude správca postupova ť aj v prípade, že sa v priebehu konkurzu zaradí do všeobecnej podstaty 
ďalší hnute ľný majetok alebo poh ľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Tren čín d ňa 9. 2. 2007
JUDr. Iveta Záleská, sudca



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 S106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): A GENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceh o konkurzu
JUDr. Danica Birošová, advokát, so sídlom v Tren číne, Piaristická 46, správca úpadcu: AGENTÚRA MAGNU S, s.r.o. v 
konkurze, so sídlom: Považská Teplá 22, 017 05 Pova žská Bystrica, I ČO: 35 785 023, č. k.: 39K/12/2006 ponúka na 
predaj v I. kole verejného ponukového konania v zmy sle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d.) ZKR:
–    hnute ľný majetok – osobné motorového vozidlá: Mitsubishi  L200, Citroen Xantia 20, Hdi, Honda Civic 5D 1,4i S, 
Seat Inca, Toyota Landcruiser 3,0 DT, poh ľadávky úpadcu a kancelárske vybavenie zapísané v sú pise majetku.
Všeobecné platné podmienky:
1.)  výška minimálneho podania kúpnej ceny záujemco m pre I. kolo nesmie by ť nižšia ako cena uvedená v súpise 
majetku,
2.)  za riadne doru čenú ponuku sa považuje ponuka doru čená na adresu: JUDr. Danica Birošová, advokát, sprá vca: 
AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze, Piaristická 46,  911 01 Tren čín, a to najneskôr do 24. 04. 2007, 15.00 hod. 
Ponuka musí obsahova ť náležitosti predpísané podmienkami predaja.
3.)  Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým záujemcom v pracovných d ňoch od 09. 04. 2007 do 24. 04. 2007 v 
čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle správcu: Pia ristická 46, 911 01 Tren čín, za úhradu 1 000 Sk. Obhliadku 
predávaného majetku je možné vykona ť v termíne a čase dohodnutom na tel. č.: 032 – 6583 076, a to po čnúc d ňom 09. 
04. 2007.
4.)  Záujemca je povinný zloži ť finan čnú zábezpeku vo výške najmenej 10 % z ponúkanej kúp nej ceny na č. ú.: 
7795475/5200 vedený OTP Banka Slovensko, a.s., a to  najneskôr v de ň zaslania písomnej ponuky správcovi.
5.)  V prípade porušenia podmienok ponukového konan ia záujemcom, tento je povinný uhradi ť zmluvnú pokutu vo výške 
10 % z ponúkanej kúpnej ceny záujemcom.
6.)  Otváranie obálok sa uskuto ční d ňa 25. 04. 2007 o 10.00 hod. v sídle správcu.
7.)  Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskuto čnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne otvárania  obálok.
JUDr. Danica Birošová, správca



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): A GENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisov ú zložku majetku
Pozemok
Druh pozemku: neuvedené; výmera (m^2): neuvedené; o bec: neuvedené; štát: neuvedené; názov katastrálneh o územia: 
neuvedené; číslo LV: neuvedené; parcelné číslo: neuvedené; spoluvlastnícky podiel úpadcu: neu vedené; súpisová 
hodnota majetku: neuvedené
Iná majetková hodnota
Popis: Ochranná známka "VITA" , č. zápisu  209691, dátum zápisu: 9. 6. 2005, registr ovaná: Úrad priemyselného 
vlastníctva SR, Banská Bystrica; register: neuveden é; súpisová hodnota majetku: 1 000 Sk
Iná majetková hodnota
Popis: Ochranná známka "BONBÓN ", č. zápisu 209692, dátum zápisu: 9. 6. 2005, registro vaná: Úrad priemyselného 
vlastníctva SR, Banská Bystrica; register: neuveden é; súpisová hodnota majetku: 1 000 Sk
JUDr. Danica Birošová, správca



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):
AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o., Považská Teplá 22, Považsk á Bystrica
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceh o konkurzu
JUDr. Danica Birošová,  Piaristická 46, 911 01 Tren čín, správca úpadcu: AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konku rze, so 
sídlom: Považská Teplá 22, 017 05 Považská Bystrica , I ČO: 35 758 023, č. k.:  39K/12/2006, ponúka na predaj v II. 
kole verejného ponukového konania v zmysle ustanove nia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR:
hnute ľný majetok – kancelárske vybavenie  a poh ľadávky úpadcu zapísané v súpise majetku.
Všeobecné podmienky predaja:
1. V druhom kole ponukového konania sa zrealizuje p redaj za najvyššiu ponuku, ktorá môže by ť nižšia ako cena 
uvedená v súpise majetku.
2. Za riadne doru čenú ponuku sa považuje ponuka doru čená v zalepenej obálke s výrazným ozna čením „konkurz 39K 
12/2006 – neotvára ť“  na adresu: JUDr. Danica Birošová,  správca úpadc u: AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze, 
Piaristická 46, 911 01 Tren čín, a to najneskôr do 21. 8. 2007 do 12.00 hod. Pon uka musí obsahova ť náležitosti 
predpísané podmienkami predaja.
3. Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým zá ujemcom v pracovných d ňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. v 
sídle správcu: Piaristická 46, 911 01 Tren čín, za úhradu 1 000 Sk. Obhliadku predávaného majet ku je možné vykona ť v 
termíne a čase dohodnutom na tel. č.: 032 – 658 30 76.
4. Záujemca je povinný zloži ť finan čnú zábezpeku vo výške najmenej 10 % z ponúkanej kúp nej ceny na č. ú.: 
7795475/5200 vedeného OTP Banka Slovensko, a.s., a to najneskôr v de ň zaslania písomnej ponuky správcovi.
5. V prípade porušenia podmienok ponukového konania  záujemcom je tento povinný uhradi ť zmluvnú pokutu vo výške 10 % 
z ponúkanej kúpnej ceny záujemcom.
6. Otváranie obálok sa uskuto ční d ňa 22. 8. 2007 o 9.00 hod.  v sídle správcu
7. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskuto čnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne otvárania  obálok.
JUDr. Danica Birošová, správca



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): A GENTÚRA MAGNUS, s.r.o.
, Považská Teplá 22, Považská Bystrica
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceh o konkurzu
JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Tren čín, správca úpadcu: AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konku rze, so 
sídlom: Považská Teplá 22, 017 05 Považská Bystrica , I ČO: 35 758 023, č. k.:  39K/12/2006, ponúka na predaj v I. 
kole verejného ponukového konania v zmysle ustanove nia § 92 ods. 1 písm. d.) ZKR:
–     ochrannú známku „VITA“ registrovanú ÚPV SR, č. zápisu 209691, dátum zápisu: 9. 6. 2005, zapísanú  v súpise 
majetku za cenu 1 000 Sk,
–     ochrannú známku „BONBON“ registrovanú ÚPV SR,  č. zápisu 209692, dátum zápisu: 9. 6. 2005, zapísanú  v súpise 
majetku za cenu 1 000 Sk.
Všeobecné platné podmienky:
1.)   Výška minimálneho podania kúpnej ceny záujemc om pre I. kolo nesmie by ť nižšia, ako cena uvedená v súpise 
majetku.
2.)   Za riadne doru čenú ponuku sa považuje ponuka doru čená na adresu: JUDr. Danica Birošová,  správca úpad cu: 
AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze, Piaristická 46,  911 01 Tren čín, a to najneskôr do 25. 9. 2007, 15.00 hod. 
Ponuka musí obsahova ť náležitosti predpísané podmienkami predaja.
3.)   Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým  záujemcom v pracovných d ňoch od zverejnenia inzerátu do 25. 9. 
2007 v čase od 8.00 h. do 15.00 h. v sídle správcu: Piarist ická 46, 911 01 Tren čín, za úhradu 1 000 Sk. Obhliadku 
predávaného majetku je možné vykona ť v termíne a čase dohodnutom na tel. č.: 032/6583 076, a to po čnúc d ňom 
zverejnenia inzerátu.
4.)   Záujemca je povinný zloži ť finan čnú zábezpeku vo výške najmenej 10 % z ponúkanej kúp nej ceny na č. ú.: 
7795475/5200 vedený OTP Banka Slovensko, a.s.,  a t o najneskôr v de ň zaslania písomnej ponuky správcovi.
5.)   V prípade porušenia podmienok ponukového kona nia záujemcom, tento je povinný uhradi ť zmluvnú pokutu vo výške 
10 % z ponúkanej kúpnej ceny záujemcom.
6.)   Otváranie obálok sa uskuto ční d ňa 26. 9. 2007 o 9.00 hod.  v sídle správcu.
7.)   Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskuto čnené v lehote najneskôr 10 dní po  termíne otvárani a obálok.
JUDr. Danica Birošová – správca



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): A GENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze
, Považská Teplá 22, Považská Bystrica
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceh o konkurzu
JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Tren čín, správca úpadcu: AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konku rze, so 
sídlom: Považská Teplá 22, 017 05 Považská Bystrica , I ČO: 35 758 023, č. k.: 39K/12/2006, ponúka na predaj v II. 
kole verejného ponukového konania za najvyššiu ponu ku, ktorá môže by ť nižšia ako cena uvedená v súpise majetku v 
zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR:
ochrannú známku „VITA“ registrovanú ÚPV SR, č. zápisu 209691, dátum zápisu: 9. 6. 2005, zapísanú  v súpise majetku 
za cenu 1 000 Sk
ochrannú známku „BONBON“ registrovanú ÚPV SR, č. zápisu 209692, dátum zápisu: 9. 6. 2005, zapísanú  v súpise majetku 
za cenu 1 000 Sk
a v III. kole ponukového konania ponúka priamym pre dajom za najvyššiu ponuku, ktorá môže by ť nižšia ako cena 
uvedená v súpise majetku
hnute ľný majetok – kancelárske vybavenie – dátum zapísani a do súpisu majetku 18. 09. 2007.
Všeobecné platné podmienky :
1.    výška minimálneho podania kúpnej ceny záujemc om pre II. kolo môže by ť nižšia, ako cena uvedená v súpise 
majetku, výška v III. kole ponukového konania priam ym predajom za najvyššiu ponuku, ktorá môže by ť nižšia ako cena 
uvedená v súpise majetku
2.    za riadne doru čenú ponuku sa považuje ponuka doru čená na adresu: JUDr. Danica Birošová, správca úpadc u 
AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze, Piaristická 46,  911 01 Tren čín, a to do 04. 12. 2007 do 12.00 hod. Ponuka musí 
obsahova ť náležitosti predpísané podmienkami predaja.
3.    Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým  záujemcom v pracovných d ňoch od zverejnenia inzerátu do 04. 12. 
2007 v čase od 8.00 h do 15.00 h v sídle správcu: Piaristic ká 46, 911 01 Tren čín, za úhradu 1 000 Sk. Obhliadku 
predávaného majetku je možné vykona ť v termíne a čase dohodnutom na tel. č. 032/658 30 76, a to po čnúc d ňom 
zverejnenia inzerátu.
4.    Záujemca je povinný zloži ť finan čnú zábezpeku vo výške najmenej 10 % z ponúkanej kúp nej ceny na č. ú.: 
7795475/5200 vedený OTP Banka Slovensko, a.s., a to  najneskôr v de ň zaslania písomnej ponuky správcovi.
5.    V prípade porušenia podmienok ponukového kona nia záujemcom, tento je povinný uhradi ť zmluvnú pokutu vo výške 
10 % z ponúkanej kúpnej ceny záujemcom.
6.    Otváranie obálok sa uskuto ční d ňa 05. 12. 2007 o 09.00 hod. v sídle správcu.
7.    Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskuto čnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne otvárania  obálok.
JUDr. Danica Birošová, správca



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): A gentúra Magnus, s.r.o. v konkurze
, Považská Teplá 22, Považská Bystrica
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Iné zverejnenie
Oprava a zmena súpisu majetku podstát.
Do súpisu majetku podstát úpadcu Agentúra Magnus, s .r.o. v konkurze, so sídlom: Považská Teplá 22, Pov ažská 
Bystrica, I ČO: 35 758 023  boli d ňa 18. 9. 2006 zaradené obchodné  podiely
– v obchodnej spolo čnosti MAGNUS PRINT, s.r.o., Bárdošova 13, Bratislav a, I ČO: 35 861 371, pe ňažný vklad 200 000 
Sk.
– obchodný podiel v obchodnej spolo čnosti FOXI, s.r.o. v konkurze, Jadranská 41, Bratis lava, I ČO: 35 809 183, 
peňažný vklad 80 000 Sk.
Uvedený súpis majetku  podstát opravujeme nasledovn e ako:
– právo na vyrovnací podiel v obchodnej spolo čnosti MAGNUS PRINT, s.r.o., Bárdošova 13, Bratislav a, I ČO: 35 861 
371,  hodnota vyrovnacieho podielu je 0,00 Sk
– právo na vyrovnací podiel v obchodnej spolo čnosti FOXI s.r.o. v konkurze, Jadranská 41, Bratisl ava, I ČO: 35 809 
183, hodnota vyrovnacieho podielu je 0,00 Sk.
V Tren číne, 02. 06. 2008
JUDr. Danica Birošová, správca



UZNESENIE
Okresný súd Tren čín s pôsobnos ťou verite ľského výboru v právnej veci  vyhláseného  konkurzu  na  majetok  úpadcu: 
AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze
so sídlom: Považská Teplá 22, Považská Bystrica, I ČO: 35 758 023, o návrhu správcu na udelenie súhlasu  s vylú čením 
časti majetku zo súpisu majetku rozhodol
takto:
Udeľuje správcovi JUDr. Danici Birošovej so sídlom kanc elárie: Piaristická 46, Tren čín súhlas na vylú čenie 
ochranných známok:
- „VITA“ registrovaná ÚPV SR č. zápisu 209691, dátum zápisu 9. 6. 2005, zapísanú v súpise majetku za cenu 1 000,- 
Sk,
- „BONBÓN“ registrovaná ÚPV SR č. zápisu 209692, dátum zápisu 9. 6. 2005, zapísanú v súpise majetku za cenu 1 000,- 
Sk,
hnute ľných vecí:
- digitálna tla čiare ň HP LaserJet 9000 DN A3; spoluvlastnícka podiel úpa dcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 100, – 
Sk,
- kancelárske stoli čky modré, rok obstarania 1999 – 3 kusy; spoluvlastn ícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota 
majetku: 524,- Sk,
- rýchlovarná kanvica; spoluvlastnícky podiel úpadc u: 1/1; súpisová hodnota majetku: 30,- Sk
- chladni čka; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová ho dnota majetku:    2 533,- Sk,
- digitálna tla čiare ň HP LaserJet 9000 DN A3; spoluvlastnícky podiel úpa dcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 100,- 
Sk,
- baliaci stroj MAILBAG, výr. č. 992; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová  hodnota majetku: 6 000,- Sk,
- jednovari č; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodn ota majetku: 200,- Sk,
- mikrovlnná rúra; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 4 00,- Sk
- kuchynská linka, rok výroby 2005; spoluvlastnícky  podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 6 00 0,- Sk.
iných majetkových hodnôt:
- obchodný podiel v obchodnej spolo čnosti MAGNUS PRINT, s.r.o., Bárdošova 13 so sídlom:  Bratislava, I ČO 35 861 371 
s pe ňažným vkladom 200 000,- Sk
- obchodný podiel v obchodnej spolo čnosti FOXI, s.r.o. v konkurze so sídlom: Jadranská 41, Bratislava, I ČO 35 861 
371 s pe ňažným vkladom 80 000,- Sk zo súpisu majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Tren čín d ňa 28. 7. 2008
JUDr. Eva Vékonyová, samosudky ňa



OZNAM
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu: AGENTÚRA MAGNUS, s.r.o. v konkurze
, so sídlom: Považská Teplá 22, Považská Bystrica, uznesením č.k. 39K/12/2006-476 zo d ňa 08. 07. 2008 povolil vstup 
nového verite ľa: Slovenská konsolida čná, a.s. so sídlom: Cintorínska 21, Bratislava, I ČO: 35 77 60 05, do 
konkurzného konania namiesto pôvodného verite ľa: Sociálna pois ťovňa, ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, I ČO: 30 
807 484, a zárove ň zamietol vstup nového verite ľa: Slovenská konsolida čná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 
Bratislava, I ČO: 35 77 60 05, do konkurzného konania namiesto pôv odného verite ľa: Da ňové riadite ľstvo SR, so 
sídlom: Nová ul. č. 13, Banská Bystrica, I ČO: 00 634 816.
Uznesenie nadobudlo právoplatnos ť d ňa 31. 07. 2008.



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): A gentúra Magnus, s.r.o. v konkurze
, Považská Teplá 22, Považská Bystrica
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Návrh čiastkového rozvrhu vý ťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma vý ťažkov zahrnutých do čiastkového rozvrhu vý ťažku: 1 757,10 EUR (52 934,67 Sk)
Celková suma poh ľadávok proti podstate zahrnutých do čiastkového rozvrhu vý ťažku: 17 943,48 EUR (540 565,33 Sk)
Poučenie správcu: Pou čenie správcu: V súlade s § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení predkladám návrh 
čiasto čného rozvrhu vý ťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpe čených verite ľov zo spe ňaženého majetku úpadcu 
Agentúra Magnus, s.r.o.v konkurze, so sídlom: Považ ská Teplá 22, Považská Bystrica, I ČO: 35 758 023. Verite ľskému 
výboru ur čujem lehotu 30 dní na jeho schválenie, ktorá za čína plynú ť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. 
Nezabezpe čení veritelia môžu do čiastkového rozvrhu nahliada ť v kancelárii správcu na adrese JUDr. Danica Birošo vá, 
Piaristická 46, Tren čín po predchádzajúcom dohovore na t. č. 032 658 3076 a v lehote do 15 dní od jeho zverejn enia v 
Obchodnom vestníku môžu požiada ť verite ľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námie tky.
JUDr. Danica Birošová, správca



UZNESENIE
Okresný súd Tren čín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok ú padcu: Agentúra Magnus, s.r.o. v konkurze
, so sídlom: Považská Teplá 22, Považská Bystrica, I ČO: 35 758 023, ktorého správcom je JUDr. Danica Bir ošová, so 
sídlom kancelárie: Piaristická 46, Tren čín, o žiadosti správcu o rozhodnutie o námietkach v erite ľského výboru proti 
návrhu čiastkového rozvrhu vý ťažku rozhodol
takto:
Vyhovuje sa námietkam verite ľského výboru zo d ňa 08. 06. 2009.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie ( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Tren čín d ňa 7. 7. 2009
JUDr. Michal Fiala, samosudca



Spisová zna čka súdneho spisu: 39K/12/2006
Spisová zna čka správcovského spisu: 39K/12/2006 S 106
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): A gentúra Magnus, s.r.o.
, Považská Teplá 22, Považská Bystrica
Dátum narodenia/I ČO úpadcu (dlžníka): 35 758 023
Návrh čiastkového rozvrhu vý ťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma vý ťažkov zahrnutých do čiastkového rozvrhu vý ťažku: 58 163,37 Sk (1 930,67 €)
Celková suma poh ľadávok proti podstate zahrnutých do čiastkového rozvrhu vý ťažku: 535 336,63 Sk (17 769,92 €)
Poučenie správcu: V súlade s § 98 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení predkladám po zapraco vaný námietok 
verite ľského výboru zo d ňa 08. 06. 2009 upravený návrh čiastkového  rozvrhu vý ťažku zo všeobecnej podstaty pre 
nezabezpe čených verite ľov zo spe ňaženého majetku úpadcu Agentúra Magnus, s.r.o., so sídlom: Považská Teplá 22, 
Považská Bystrica, I ČO: 35 758 023. Nezabezpe čení veritelia môžu do čiastkového rozvrhu nahliada ť v kancelárii 
správcu na adrese: JUDr. Danica Birošová, Piaristic ká 46, Tren čín, po predchádzajúcom dohovore na t. č. 032 658 
3076.
JUDr. Danica Birošová, správca


