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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.08.2017

K021786
Spisová značka: 31K/19/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Hoeckle s.r.o., IČO: 36 561 380, so sídlom Priemyselná
ulica 462, 951 53 Klasov, zast. bnt attorneys-at-law, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Cintorínska 7, 811 08
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Hoeckle s.r.o., IČO: 36 561 380, so sídlom Priemyselná
ulica 462, 951 53 Klasov, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Hoeckle s.r.o., IČO: 36 561 380, so sídlom Priemyselná ulica 462, 951
53 Klasov.
II. Súd ustanovuje správcu: JUDr. Andreu Pállovú, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1412.
III. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
IV. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
V. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov , spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadania Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.8.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
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