DRAZBY & SPRÁVA POHLADÁVOK

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAZBE c. 07^2014
v zmysle ust. § 17 zákona c. 527/2002 Z. z.

o dobrovol'nych drazbách v znení neskoráích predpisov
(d'alej len ,,Zákon o DD")
Oznacenie drazobníka:
Obchodné meno:
Sídlo:

AUKCNÁ SPOLOCNOST s.r.o.
Kopcianska 10, 851 01 Bratislava

ICO:

46141 341

Zapísany:
Bank. spojenie:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka & : 72494/'B
2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK441100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX

Zastúpeny:

Mgr. Marek Piráel, konatel'

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Oznacenie navrhovatel'a opakovanej drazby/vlastníka:
obchodné meno:
sídlo:

ProCare, a.s. ako právny nástupca obchodnej spolocnosti O3 Invest a.s., Einsteinova 25,

851 01 Bratislava, ICO: 36 669 458
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava

ICO:

35 890 568

IC DPH:

SK 7020000878

Zapísany:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka c.: 3363/B

Zastúpeny:

Ing.Viktor Foldes, predseda predstavenstva
Ing. Marián Koreñ, ílen predstavenstva

Miesto, dátum a cas otvorenia opakovanej drazby:
Miesto opakovanej drazby:

Mala zasadafka í. 250 nachádzajúca sa na 2. poschodí v budove
Mestského úradu Banská Bystrica,

Dátum opakovanej drazby:

Ceskoslovenskej armády d. 26, 974 01 Banská Bystrica
17.04.2015

Cas otvorenia opakovanej drazby:

11:00 hod.

Cas otvorenia pre

úcastníkov:

10:30 hod

Cas otvorenia opakovanej drazby pre
verejnost':

10:50 hod.

Podmienka vstupu pre verejnost' (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo vyske 3,30,- EUR / 1 osoba

Pozn: Pokiaí bude za úcastníka konat'na drazbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyzaduje
sa úmdne osvedcená pravosf podpisu splnomocnitefa.

Oznacenie drazby:
prvá opakovaná drazba

Predmet opakovanej drazby:
Nehnutel'nosti nachádzajúce sa v k.ú.: Radvañ, obec: Banská Bystrica, okres: Banská Bystrica, zapísané na LV c. 6866,
vedenom Okresnym úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, a to konkrétne:

pozemok parcely registra ,,C" c. 943/73 o vymere 4291 m*, druh pozemku: ostatné plochy.

Prava a závazky na predmete opakovanej drazby:
Na predmete drazby neviaznu ziadne prava ani závazky.
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Opis predmetu opakovanej drazby/ Opis stavu predmetu opakovanej drazby:
Predmetom opakovanej drazby je pozemok, ktory sa nachádza v zastavanom území obce Radvaft. Pozemok

je situovany medzi ulicami Internátna, Mládeznícka a Druzby. Pozemok je priamo prístupny z ulice
Internátna. Charakter terénu pozemku aj jeho blízkeho okolia je mierne svahovity. Priamo na pozemku
alebo v jeho blízkom okolí sú situované vsetky podstatné inzinierske siete. Pozemok je dobre
dosiahnutel'ny osobnou automobilovou dopravou, aj pesi. Prístup na pozemok je po spevnenej
komunikácii. Dopravné napojenie je mestskou hromadnou dopravou, ktorej zastávka je cea 200 m od

pozemku. Pozemok je vol'nou zatrávnenou plochou.

V zmysle predlozenej Územnoplánovacej informácie c. PS ÚPB 157636/34176/13 zo dña 29.1.2014 sa
predmet drazby nachádza v území, ktoré je funkene urcené ako piocha ostatnej celomestskej
a nadmestskej vybavenosti. Pozemok lezí v zastavanom území mesta. Pri predmete drazby sa uvazuje

s funkciou obcianskej vybavenosti.

Predmet opakovanej drazby sa celkovo nachádza vo veími dobrom stave.

Cena predmetu opakovanej drazby zistená znaleckym posudkom c. 57/2014 zo dña
29.06.2014, vyhotovenym súdnym znalcom Ing. Michaelou Dírerovou:
311.000,- EUR (slovom: tristojedenást'tísíc EUR)

Najnizsie podanie:
150.000,- EUR (slovom: stopat'desiattísíc EUR) bez DPH

Minimálne prihodenie:
1.000,-EUR (slovom jedentisíc EUR) bez DPH

Vyska drazobnej zábezpeky:
15.000,-EUR (slovom patnásftisíc EUR)

Spósob a lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky:
A. Spósob zlozenia drazobnej zábezpeky:

a) v hotovosti k rukám drazobnika, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania drazby,

b) vklad na bankovy úcet drazobnika (císlo úátu 2921855440/1100, vedeny v Tatra banka, a.s., VS: 072, IBAN: SK44
1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je original dokumentu ,,vklad v hotovosti naúíet"
s oznacením, ze ide o drazobnú zábezpeku ku konkrétnemu áíslu drazby (nutnost' súcasného dolozenia kópie
takéhoto dokladu). V prípade akéhokol vek bezhotovostného prevodu drazobnej zábezpeky musí byt' tato k okamihu
otvorenia drazby preukázatelne pripísaná na úcet drazobnika,

c) banková záruka (jej original alebo úradne overená kópia) v prospech drazobnika s vyhradou prevodu platby po
dorucení zápisnice o vykonaní drazby za predpokladu, ze úcastník drazby sa stane vydrazitel'om,
d) notárska úschova (original alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada drazobnej zábezpeky nie je mozná platobnou kartou alebo sekom.
Pozn.: iny spósob úhrady drazobnej zábezpeky je vylúceny.
B. Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky:

- lehota na úhradu drazobnej zábezpeky sa koncí otvorením drazby
C. Spósob vrátenia drazobnej zábezpeky:

- v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením:
a) v hotovosti k rukám drazobnika, v mieste jeho sídla, najneskór do 15 dní odo dña skoncenia drazby

b) platba vkladom na úcet drazobnika alebo bankovym prevodom na úcet drazobnika (císlo úctu 2921855440/1100,

vedeny v Tatra banka, a.s., VS: 072, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s oznacením íísla drazby!

najneskór do 15 dní odo dña skoncenia drazby.
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Upozomenie: Vlastník predmetu drazby, obchodná spolocnost'ProCare, a.s., sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, ICO:
35 890 568 ako právny nástupca obchodnej spolocnosti 03 Invest a.s., sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 36 669

458 je platitelotn DPH. Suma najnizsieho podania je stanovená vo vyske 150.000,- EUR ako suma hez DPH,'pricom DPH

prislúchajúca k sume najnizsieho podania predstavuje sumu 30.000,- EUR.

Obhliadka predmetu opakovanej drazby:
Termín c. 1: 27.03.2015 o 13:00 hod., stretnutíe záujemcov je pred Okresnym úradom Banská Bystrica, na Nám. Z.
Stúra 1 v Banskej Bystrici, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení sa aspoñ jeden den vopred na tel £:
+421903 747 587.

Termín c. 2:10.04.2015 o 13:00 hod., stretnutíe záujemcov je pred Okresnym úradom Banská Bystrica, na Nám. Z.
Stúra 1 v Banskej Bystrici, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení sa aspoñ jeden den vopred na tel c :
+421903 747587.

Podmienky odovzdania predmetu opakovanej drazby vydrazitel'ovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydrazením podl'a § 27 ods. 1 Zákona o DD,

b) osvedceny odpis notárskej zápisnice osvedcujúcej priebeh drazby podl'a § 29 Zákona o DD.
•
Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'a k predmetu drazby (t.j. po zaplatení ceny

dosiahnutej vydrazením podl'a § 27 ods. 1 Zákona o DD), je drazobník povinny odovzdat' predmet drazby a
listíny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú
iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby, bez zbytocného odkladu vydrazitel'ovi; vydrazitel' prevzatie

predmetu drazby písomne potvrdí,

•

Ak ide o drazbu bytu, domu, inej nehnutel'ností, podniku alebo jeho áasti alebo ak najnizSie podanie hnutel'nych
vecí, práv a inych majetkovych hodnót presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinny

odovzdat' predmet drazby na základe predlozenia osvedíeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia

totozností vydrazitel'a bez zbytocnych priet'ahov. Drazobník je povinny na mieste spísat' zápisnicu o odovzdaní

predmetu drazby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpísu predchádzajúci vlastník predmetu drazby,
vydrazitel' a drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia
dostane vydrazitel'. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísat' alebo ju prevziat', tato skutodnosf sa
vyznaéí v zápisnici a zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom drazobník tuto osobu pouCí. Na
ostatné nálezitosti zápisnice o odovzdaní predmetu drazby sa pouzijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie

vydraziteí!

Priebeh opakovanej drazby osvedcl notárskou zápisnicou:
Mgr. Stanislava Palková, notar, so sídlom Stefánikova 7, 905 01 Senica.
Upozornenie/pouíenie:

V prípade, ak sa spochybñuje platnost' záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia Zákona o DD, moze osoba,

ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby urcil neplatnosf drazby. Pravo domáhat' sa'

urcenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody

neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a osobitného predpisu (zákon
253/1998 Z. z.); v tomto prípade je mozné domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty.

Osoba, ktorá na základe vyssie uvedeného pódala na sude zalobu o neplatnosf drazby, je povinná oznámif
príslusnému okresnému úradu zacatíe súdneho konania. Úáastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú
navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a ust § 21 odsek 2
Zákona o DD.

Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úíinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zaíatia drazby, ak bolo prícinou oneskoreného
zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste a ak neumoznil vlastník predmetu

drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu

drazby.

'
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Váetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ich musia preukázat' najneskor do termínu otvorenia drazby
a uplatnit' ich na drazbe ako drazitelia.

LOCNOST s.r.o.
nska 10

V Bratislave, dña 25.02.2015

konatel'

AUK¿NÁ SPOLOÍNdsí s.r.o.

Vybavuje: JUDr. Mária Kandalová, tel. c.: +421 903 747 587

;
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