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K021089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Hronec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 48, 97401 Lúčna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 5/2014 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
1K 5/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Ing. Marián Hronec, nar. 06.07.1956, bytom Lúčna 48, 974 01 Nemce, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 1K 5/2014, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
Dagmar Sliacka, Dolný Harmanec 70, 976 03 Harmanec, ktorý si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 30.276,71
€. Vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo
agentúrou Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
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