Advisors k.s.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
ICO: 46 570 675

OZNAMENIE O KONANÍ DOBROVOENEJ DRAZBY
v zmysle ust. § 17 zákona c. 257/2002 Z. z. o dobrovoinych drazbách
v znení neskorsích predpisov (d:alej ;,ZoDD")

Drazobník:

Obchodné meno:
So sídlom:
ICO:
Zapísaná v registri:
Za spolocnosf:
Bankové spojenie;

Advisors k.s.
Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01
46 570 675
Obchodny register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vlozka c.: 593/S
Mgr. Pavel Skoda, komplementár
UniCredit Bank, a. s.
c. úctu: 1163663006/1111

IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ABC KLÍMA s. r. o.
So sídlom Tomásikova 19, 821 02 Bratislava
ICO: 31 354 131,
Obchodny register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vlozka c.: 5390/B

Navrhovatel' drazby:

Obchodné meno:

Advisors k.s.

So sídlom:

Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01

ICO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodny register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro,ylozka c.: 593/S

Za spolocnosf:
Bankové spojenie:

Mgr. Pavel Skoda, komplementár
UniCredit Bank, a. s.
c.úctu: 1163663006/1111

IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ABC KLÍMA s. r. o.
So sídlom Tomásikova 19, 821 02 Bratislava
ICO: 31 354 131,

Obchodny register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vlozka c.: 5390/B
Dátum konania drazby:

07.03.2016

Cas otvorenia drazby:

11:00 hod.

Miesto konania drazby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej,
Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poradové kolo drazby:

Prvé kolo drazby
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Oznámenie o konanf dobrovol'nej drazby

Advisors les., správca konkurznej podstaty ABC KLÍMA s. r. o.

ADVISORS K.S.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
ICO: 46 570 675

Predmet drazby:
Pozemkv:
P.C. 7/i v.

C/y//? parcely

Druh pozemku

V

c.

Vymera LVc.

Stát, Obec,

SpoíuvL

vm2

Katastrálne územie

podio!

3

3

CKN 710/4

Ostatné plochy

1471

1055

4

4

CKN 710/6

Ostatiié plochy

477

1055

5

5

CKN 710/7

Ostatné plochy

570

1055

6

6

CKN 710/8

Ostatné plochy

569

1055

7

7

CKN 710/9

Ostatné plochy

543

1055

SR, Banská Bystrica,
Senica
SR, Banská Bystrica,
Senica
SR, Banská Bystrica,
Senica
SR, Banská Bystrica,
Senica

SR, Banská Bystrica,
Senica

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Popis predmetu drazby:

Pozemky parcela císlo 710/4,710/6, 710/7, 710/8, 710/9 sú situované v okrajovej casti krajského mesta
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, v severovychodnej casti mesta, katastrálne územie Senica, v
blízkosti rychlostnej komunikácie Rl. Pozemky sú situované v lokalite zástavby prevádzkovych
skladovych a vyrobnych objektov, s dobrym napojením na cestnú sief.
Mesto Banská Bystrica je krajské mesto, v meste sú situované kompletné sluzby, obchody, nákupné
centra, kultúrne zariadenia, sportoviská, Mestská sportová hala, sídla spolocností a vyrobnych
prevádzok, ubytovacie a restauracné zariadenia,

Univerzita Mateja Bella, Ekonomická univerzita, stredné odborné skoly, gymnázia, základne skoly a
predskolské zariadenia. V centre mesta je Mestská pamiatková rezervácia, kostoly, Mestsky úrad, Státna
opera, divadlo, sídla a pobocky bánk, pesia zona.

Na pozemkoch nie je situovany stavebny objekt, pozemky sú neoplotené. Na pozemky bolo v roku 2010
vydané stavebné povolenie na objekt administratívnej budovy a skladu, ktoré stratilo platnost' v roku
2012, pretoze stavebné povolenie nebolo predízené a so stavbou sa nezacalo. V zmysle platného
územného plánu mesta Banská Bystrica, pozemky sú situované v lokalite c. 32 zona dopravnych sluzieb
- vychodná casf mesta, fiinkcné vyuzitie územia je rozvod dopravnej a obcianskej vybavenosti.

Pozemok parcela císlo 710/4,710/6, 710/7, 710/8, 710/9 je situovany v okrajovej casti krajského mesta
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, v severovychodnej casti mesta, katastrálne územie Senica, v
blízkosti rychlostnej komunikácie Rl. Pozemok je situovany v mierae svahovitom teréne, s moznosfou
napojenia na inzinierske siete v blízkosti pozemku - verejny vodovod, elektrina vo vzdialenosti
priblizne 40 m, kanalizácia vo vzdialenosti priblizne 90 m s prístupom priamo po navrhovanej
spevnenej komunikácii, ktorá nebola este zrealizovaná. Pozemky sú situované v lokalite zástavby
prevádzkovych skladovych a vyrobnych objektov, s dobrym napojením na cestnú sief, v okrajovej casti
mesta.

Dopravné spojenie je mestskou hromadnou dopravou, zástavka autobusu vo vzdialenosti priblizne 350
m Na pozemkoch nie je situovany stavebny objekt, pozemky sú neoplotené.

Na pozemky bolo v roku 2010 vydané stavebné povolenie na objekt administratívnej budovy a skladu,
ktoré stratilo platnosf v roku 2012, pretoze stavebné povolenie nebolo predlzené a so stavbou sa
nezacalo V zmysle platného územného plánu mesta Banská Bystrica, pozemky sú situované v lokalite
c. 32 zona dopravnych sluzieb - vychodná casf mesta, fiinkcné vyuzitie územia je rozvod dopravnej a
obcianskej vybavenosti.
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Oznámenie o konaní dobrovol'nej drazby

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty ABC KL1MA s. r. o.

Advisors k.s.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
ICO: 46 570 675

Prava a závazky viaznuce na predmete drazby:
-

Na pare. c. 710/6, 710/8, 710/4:

Zálozné pravo pre pohl'adávku VOLKSBANK Slovensko. a. s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava ICO
17 321 123 c.zml.V 2335/2010 zodna 28. 5. 2010-CZ 73/2010
-

Na parcelu KN-C c. 710/4:

VECNÉ BREMENO v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spolocnosti, a.s., Partizánska cesta

5, Banská Bystrica, ICO: 36 056 006, v rozsahu vyznacenom v GP c. 31628826-37/2010, na
základe Zmluvy o zriadení vecného bremena c. V 4574/2010 zo dña 30.9.2010 - cz 120/2010
strpief umiestnenie zariadení verejného vodovodu LT DN 350 mm umoznif v nevyhnutenj miere
vstup na pozemok automobilmi, mechanizmami a peso za úcelom zabezpecenia vykonu prác
spojenych s údrzbou, prevádzkou, odstrañovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonátrukcií
zariadení bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateI'a verejného vodovodu neumiestñvaf nad
vodovodnym potrubím a jeho ochrannym pásmom v sírke 1,5 m od vonkajsieho pódorysného
okraja potrubia na obídve strany po zemi a vo vzduchu stavby, trvalé zariadenia, konstrukcie alebo
iné zariadenia, nevysádzaf trvalé porasty, neumiestñovaf skládky, nevykonávaf cinnosti, ktoré

ombedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovou, alebo ktoré by mohli ohrozif jeho tecíinicky
stav, oplotenia a povrehové úpravy realizovaf l'ahko rozoberatel'nym spósobom
-

Na pare. c. 710/4, 710/6, 710/8:

Zálozné pravo pre pohfadávku VOLKSBANK Slovensko, a. s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava ICO*
17 321 123 c. zml.V 2601/2011 zo dña 20. 6. 2011 - CZ 83/2011

-

Na parcely KN-C c. 710/7, 710/9:

VECNÉ PREDKUPNÉ PRAVO v prospech SR-Slovensky pozemkovy fond, Búdkova 36,

Bratislava, ICO: 17335345, a to do doby vydania právoplatného kolaudacného rozhodnutia (v
zmysle el. VíII. zmluvy), na základe Kúpnej zmluvy so zriadením vecného predkupného prava V
5672/2011 zo dña 27.12.2011 - cz 181/2011

-

Na parcelu KN-C c. 710/6, 710/8:

VECNÉ BREMENO v prospech SR- Slovenská správa ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava,

ICO: 00003328 na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena c. V 3999/2015 zo dña 17. 8.2015
- cz 482/2015 strpief v rozsahu vyznacenom v Gpl. c. 414/2012 na zat'azenych pozemkoch
umiestnenie zariadení dazd'ovej kanalizácie umoznif v nevyhnutenj miere vstup na zafazené
pozemky automobilmi, mechanizmami a peso za úcelom zabezpecenia vykonu prác spojenych s
údrzbou, prevádzkou, odstrañovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonstrukcií zariadení
dazd'ovej kanalizácie umíestnenej na zat'azenych pozemkoch bez súhlasu vlastníka a
prevádzkovatel'a dazd'ovej kanalizácie neumiestñvat' nad kanalizaenym potrubím a jeho pasme
ochrany vyznacenom v Gpl. 414/2012, trvalé zariadenia, konstrukcie alebo iné zariadenia,
nevysádzaf trvalé porasty, neumiestñovaf skládky, nevykonávaf terénní úpravy, nevikonávaf
cinnosti, ktoré ombedzujú prístup k zariadeniam verejnéj kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohrozif
jeho technicky stav, oplotenia a povrehové úpravy realizovaf l'ahko rozoberatel'nym spósobom.
Sposob stanovenia ceny predmetu drazby:

Menoznalca:
Znalecky posudok:
Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:
Vseob. cena stanovená znal. posudkom:
Najnizsie podanie:
Minimálne prihodenie:

Ing. Ivan Izakovic
Ul. Na dieloch c. 6, 900 31 Stupava
c. 222/2015

09.09.2015
135.000,- EUR
135.000,- EUR
5.000,- EUR
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Oznámenic o konani dobrovol'nej drazby

Advisors les., správea konkurznej podstaty ABC KLÍMA s. r. o.

ADVISORS K.S.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislavo
ICO: 46 570 675

10.000,-EUR

Vyska drazobnej zábezpeky:
Spósob zlozenia
drazobnej zábezpeky:

a) v holovosti k rukám drazobníka v den konania drazby v mieste
konania drazby alebo

b) na bankovy úcet drazobníka vedeny v UniCredit Bank, a. s., c. úctu:

1163663006/1111, IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006, pod

variabilnym symbolom 1055, pricom úcastník drazby je povinny
preukázat' drazobníkovi pripísanie sumy drazobnej zábezpeky na úcet
drazobníka.

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:
Doklad o zlození
drazobnej zábezpeky:

Do otvorenia drazby.

Potvrdenie zrealizovaní prevodu fínancnych prostriedkov na bankovy
úcet drazobníka; Doklad ovklade hotovosti na bankovy úcet
drazobníka;

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Drazobník vráti úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil,
drazobnú zábezpeku bez zbytocného odkladu po skoncení drazby alebo
upustení od drazby, najneskor do 10 dní od skoncenia drazby alebo od
upustenia od drazby.

Úhrada ceny
dosiahnutej vydrazením:

V zmysle ust. § 26 ods. 3 a 5 ZoDD sa drazobná zábezpeka zapocítava
vydrazitei'ovi do ceny dosialmutej vydrazením. Zostávajúcu cast' ceny
dosiahnutej vydrazením je vydrazitel' povinny zaplatit' drazobníkovi do
15 dní od skoncenia drazby, pokiaP sa vydrazitel' s navrhovatel'om
drazby nedohodnú

inak,

ato vhotovosti alebo bezhotovostnym

prevodom na úcet drazobníka.

1. obhliadka: 18.02.2016 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 26.02.2016 o 09:00 hod.

Obhliadka predmetu drazby:

Organizacné pokyny:

Záujemcovia oobhliadku predmetu drazby a poskytnutie blizsích
informácií o predmete drazby mózu drazobníka kontaktovaf na t. c.
0910 960 479, 0948 828 233, 048/418 09 76 alebo prostredníctvom
e-mailu na ádrese: office@advisorsks.sk

Podmienky odovzdania

predmetu drazby vydrazitel'ovi:

Ak

uhradil

vydrazitel'

cenu

dosiahnutú

vydrazením

v

ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo alebo
iné pravo k predmetu drazby udelením príklepu. Uzívacie pravo
prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu drazby
zápisnicou
oodovzdaní.
Predmet
drazby
odovzdá
predchádzajúci vlastník po predlození osvedcenia odpisu
notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.

Notar, ktorv osvedcí priebeh drazby

notársko«7ápisnicou:

„„„«,„

, - ™

* •

JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banska Bystnca
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Oznámenie o konaní dobrovoPnej drazby

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty ABC KLIMA s. r. o.

Advisors k.s.
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
ICO: 46 570 675

Poucenie:

V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záioznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia tohlo
zákona, móze osoba, kíorá tvrdí, ¿e tym bola doiknutá na svojich právach. poziadaf súd, aby urcil
neplatnosr drazby. Pravo domáhaf sa urcenia neplatnosti drazby zaniká. ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosíi drazby súvisia so spáchaním írestného
cmu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bylu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v
case príklepu hláseny trvaly pobyt podfa osobilného predpísu: v tomlo prípade je mozné domáhaf sa
neplatnosíi drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casf

drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka (§ 23).

Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a ust. § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámit'

príslusnému okresnému úradu zacatie súdneho konania.

Ucastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a ust. § 21 odseku 2 ZoDD sú
navrhovatel' drazby, drazobník, vydraziteF, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podPa ust 8 21
odseku 2 ZoDD.
'
*
Ak vydraziteF zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcínky príklepu zanikajú ku

dñu príklepu.

Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo
pricmou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom miesíe
a ak neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke
pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

Upozorñujeme viíetky osoby, kíoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mozu praikázat'
najneskór do zacatia drazby a uplatnit' na drazbe ako drazitelia.

Úcastníkom drazby moze byt* osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené zákonom

c. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbácli a dostavila sa na drazbu scfeltom urobif podaníe
Ostatné osoby platia vstupné vo \-yske 3,32 EUR.

V Banskej Bystrici dña 02.02.2016

za spolocnosf: Mgr. Pavel Skoda, komplementár

MESTSKY URAD
banskA bysxrica

Vyvt;:;cnédña:

-5.FEB.201B

Zvescné ciña:

podpis

LL
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Oznámcme o konaní dobrovol'ncj drazby

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty ABC KLÍMA s. r. o.

