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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nova Real Estate Finance, a. s.

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 788 701

JUDr. Vojtech AgnerTitul, meno a priezvisko správcu:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávokDruh podania:

Cintorínska 22, 811 08 Bratislava

Spisová značka správcovského spisu:

JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaný v zozname správcov 
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1690 ako  správca úpadcu: Nova Real Estate 
Finance, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 50 788 701, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) v 
spojení s ods. 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním 
pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v Slovenská 
sporiteľňa, a.s., IBAN: SK57 0900 0000 0051 2810 5349, VS: 27232022, do poznámky prosím uviesť identifikáciu 
zložiteľa preddavku a text „popieranie, konkurz Nova Real Estate Finance“.

V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve 
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v 
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

V zmysle ust. 32 ods. 21 možno preddavok na trovy konania zložiť len do uplynutia lehoty na popretie 
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť 
zložený samostatný preddavok.

V Bratislave, dňa 03.01.2023

JUDr. Vojtech Agner

správca konkurznej podstaty

27K/23/2022Spisová značka súdneho spisu:

27K/23/2022 S1690

Sídlo správcu:

Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
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