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SLOVENSKA REPUBLIKA

TRESTNY ROZKAZ
' okresný sÚd V Bratjs|ave I, samosudca JUDr' Ján Jamrich vydáva podla
ods' í Tr' por. dňa 08' 07' 2014

trestný

s

353

rozkaz

obŽaIoVaný;

JUDr. zdeněk Altner, nar. 03. í0. 1947 v Prahe, trva|e bytom; Třebotov,
K|idná ui. ě. {i9, ceská repua|ika, t'. č. v ÚVv Bratis|ava
od 22. 02- 20't4

je vinný,

Že

značkou 38K
P9'!9m a|9 bol uznesení Krajského súdu V Bratis|ave pod spisovou
.
39/95 z30' 06' 1999 ustanovený do funkcie spráVcu konkurznej podstaty
V konkuznej veci navÍhovatela Herold Business Data GmbH proti
Úpádóovi lng'
|Vqnovi Matušjkovi naprjek tomu' Že bo| Uznesením Krajského sÚdu Bratistava po!
sp. zn. 38K 39/95 Ž05' 12.2008, ktoré nadobud|o práVop|atnosť 13' 01' 2oo9'
zuavený predmetnej Íunkcie správcu konkurznej podstaty'. a za nového správcu

konkurznej podstaty V danej veci bola ustanovená JUDr. Dána Jelínková Dudzíková,
tejto na zák|ade jej opakovaných výzieV na predIoženie prísIušneikonkurznei
agendy, ktoré mu bo|i doruěené 18' 03' 2oo9 a05' o8' 2oo9 v tiratis|ave ná
Kominárskej U|' ě.'2 _ 4' túto nepred|oži| a to napriek jeho vedomosti o uvedených
skutočnostiach' ěÍm porušil ustanovenie s 42 ods. 6 zákona č. 7 t2oo5 z' z.
o konkurze a reštruktura|izácii Vznení neskoršíchpredpisov a podstatne sťaŽi|
priebeh uvedeného konkurzného konanja'

t'

te

mari| konkurzné konanie tým, Že nesp|nil povinnosť uloženúmu zákonom' ktonj'
upiavuje také konanie
]

a

čím spáchaI
prečjn marenia konkurzného alebo Vyrovnacieho konanja podta 242
ods. 1 písm':a/
s
Tr' zák.
i

ir

Za to sa

,l

odsudzuje

,t.i..

P:dr'" s 242 ods' 1 Tr. zák. $ 353..ods. 2 Tr' por', s poukazom na 36 písm' j/
s
Tr. zák. k nepodmienečnémutrestu odňatia s|obodyVtrvaní6 (šest) mesiacov. .'l:

-

s.48 ods' 2 písm' al Ír' zák. sa pÍe Výkon u|oženého trestu zaraďuje do
',. .Podla
Ustavu
s minimá|nym stupňom stráŽenIa'
,Jr

P

ouě e

n

ie i

Přoti t.estnému fozkazu móže podat'odpoř ao s oní oao dňajJiio
doručenia obvinený, osoby, ktoré sú op.ávnené podať vjeiro
prospech odvoianie, p|okuřátol
a poškods,.rý, pokiaí nru bola
priznaná náhrada škody. Podaním odporu sa trestný rozkaz ruši
a vo veci sa nariadi h|avné pojednávanie. odpor 3a podáva na
súde, ktoíý Trestný rozkaz vyda|.
Poškodený móže podat' odp'or proti výroku o náhrade škody,
ktorým boIa priznaná náhrada škody.
Poškodený móže vziat' súh|as s trestným stíhaním spáť až do
doby' kým ,e trestný .ozkaz doručený niéktorej z osób' uvedených
vods. í s 355 Tr. por.(u trestných činov uveiených v s 2í1:í|t,
pof.).

Ak sa

v urěenej |ehoté
odpor' stane
-nepodá
právopIatným a vykonatetným.

okresný súd Bratis|ava
dňa 08' 07.20í4

sa tÍestný rozkaz

|,

:

Za spráVnost, Vyh otov/fia:
S|ávka Mikéciová

JUDr' Ján

JAMRIcH

<ám^cl |.I^.

