PIDebt

Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
mobü: 0.911 522444

office@d-m.sk, www.d-m.sk

LbI MANAGEMENT

OZNÁMENIE 0 DRAZBE

Císlo konania: DM/4/2016

,

"

~

"

'

Debt Management s.r.o. ako drazobník v zmysie § 17 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách, zvereiñuie

nasledovne
Oznámenie o drazbe:
A.

'

J

uznaceme drazobntka

Obchodné meno/ meno a
priezvisko

Debt Management s.r.o.

II.

Sídlo/bydlisko
a) Názov uíice/verejného priestranstva
b) Orientacné/ súpisné císlo
c) Názov obce

3anská Bystrica

e) Stát
III.

Zapísany:
ICO/ dátum narodenía

1.

|d) psc

5lovenská republika

IV.
B.

^ía Troskách
3
974 01

/ OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vlozka é. 13057/S
36 776 190

Oznacenie navrhovatefa
1.

Obchodné meno/ meno a
priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/vereiného priestranstva
b) Orientacné/ súpisné ííslo

-esta na stadión
10

c) Názov obce

3anská Bystrica

e) Stát

|d) psc

Slovenská republika

III.
IV.

jUDr. Ing.Tomáá Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu BK Electric

BB, s.r.o., Malachovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica

***

CO/dátum narodenia
Miesto konania drazby

D.

Dátum konania drazby

E.

Cas konania drazbv

F\,

Kolo drazby

974 01

40 59 52 42

Notársky urad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská
Bystrica

G.

22.08. 2016
9.00
.kolo

Predmet drazby

Súbor nehnutel'ností ako stojí a lezí

Parcely:

■ parcelné císlo 269/24,
parcelné císlo 269/25,
parcelné ííslo 269/26,
parcelné císlo 269/29,
■ parcelné císlo 269/30,
■ parcelné císlo 269/32,

vymera
vymera
vymera
vymera
v^mera
vymera

944m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
2103 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,
1024 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,
319 m2, druh pozemku: ostatné plochy,
723 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,
534 m2, druh pozemku: ostatné plochy,

zapísané v katastri nehnutel'ností na LV c.1343, katastráine územie Kremnicka, obec Banská Bystrica, okres Banská
Bystrica, v spoluvlastníckom podiele 1/1 úpadcu BK Electric BB, s.r.o.

[Opis predmetu drazby

Pozemky p.c. KN-C 269/24, 269/29, 269/32 vedené na LV c. 1343 k.ú. Kremnicka, obec Banská Bystrica sú zastavané

prístupovou cestou BB - Práany (nedokoncenou) a jej prísliísenstvom, preto vyuzitie je dañé existujúcou líniovou stavbou
vrátane obmedzeníz platnej legislatívy. Pozemky p.c. KN-C 269/25, 269/26, 269/30, vedené na LV c. 1343 k.ú. Kremnicka
sa nachádzajú nad uvedenou cestou a ich casf plochy v zmysie dokumentu územného plánu mesta Banská Bystrica sú
urcené na vysiie vyuzitie na aké slúzia v súcasnosti. Regulatívy funkcného vyuzitia územía definujú mozné vyuzitie
územia pre PZ 01 - Polyfunkená zástavba - územie zastavané obcianskym vybavením, vyrobou a skladmi
lh.

|Opis stavu predmetu drazby

Pozemky p.c. KN-C 269/24, 269/25, 269/26, 269/29, 269/32 vedené na LV c. 1343 k.ú. Kremnicka, obec Banská Bystrica, v
lokalite pod Hájom, na hranici mestskej casti Kremnicka v priemyselnej poiohe krajského mesta Banská Bystrica.
Prevládajúcu zástavbou v lokalite tvoria nebytové stavby pre priemysel s beznym technickym vybavením. Dopravné
vztahy - pozemky v blízkosti prostriedkov hromadnej dopravy do 400m s dobrou úpravou ciest. V lokalite sú vybudované
rozvody e . enerqie, zemného plynu, kanalizacné rozvody a miestne rozvodv vodv

I.

Prava a závázky viaznuce na predmete drazby

Spofocnosí' zapísaná v Obchodnom regisírt Okresného súdu v Banskej Bystríci, oddie!; Sro, vlx. 13057/S,
tCO: 36 776 190, O!C: 202237G631, £fs!o úctu iBAN: SK48 1100 0000 0026 2978 19G6, Tatra banka, a.s.

Na Troskách 3, 974 Oí Banská Systrica
mobil: 0911 522444

office@d-m.sk, www.d-m.sk

NAGEMENT
Listvlastníctva c. 1343 je v casti C: üarchv bez zápisu
ISpósob stanovenia cenv predmetu dra$h*

Najnizsie podanie

75 000- EUR

Minimálne prihodenie

1000,- EUR

[Drazobná zábezpeka

a) vtféka

b) spósob zlozenia drazobnej
zábezpeky

,

,

15 000- EUR

* prevod alebo vklad na úcet drazobníka c SK48 1100 0000 0026 2978

, vedeny v Tatra banke, a.s., s variabilnym symbolom 42016

2. V notovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo v mieste konania drazbv

3. Banková zaruka.
4. Notárska úschova.

c) doklad preukazujúci zlozenie

drazobnej zábezpeky

3

Drazobnú zábezpeku nie ie mozné zlozit: platobnou kartou ani s"ekom.

1. Original prikazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vyske drazobnej zábezpeky
UCastnik bude pnpusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude drazobná zábezpeka

pnpisaná na ucet drazobníka.

2. Hotovost' vo vyike drazobnej zábezpeky.

3. Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky

4. Original alebo overenú kópiu dokladu oreukazuiúceho nnt-Ar^M i'.o-hnw,,
d) lehota na zlozenie drazobnej zábezpekv
Do otvorenia drazb\
le) vrátenie drazobnej zábezpeky

Bez zbytoóného odkladu po skoncení drazby bezhotovostnym

prevodom na úcet úcastnfka drazbv.

Vdrazitel- je povinny zaplatit: cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alehn
ezhotovostnym prevodom alebo vkladom na ftet drazobníka císlo: SK48 1100 0000 00 6 2978 1966 vedeny v Tatra

tóka rí ad'u k J

ym sy.mboiom 4201?> a t0 ^ ^ dní odo dña skoncenia drazby, pricom r<-™-;- --?--- ■

Obhliadka predmetu drazby

(dátum)

■tiesto obhliadkv
rgamzacne opatrenia

iNadobudnutie vlastnfckeho

09.08.2016
16.08.2016

'red objektom tvoriacim predmet drazfo

:áujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konaním obhliadkv

na tel. C. 0907 522 444.

cenu íosiah"utu
dosiahnutú Wazením
vydrazením vv ustanovenej
ustanovenej lehote,
lehote, prechádza
prechádza na
na neho
neho vlastnícke
vlastnícke pravo
pravo dñom
dñom
1vydrazitel'
J
, zaplatí
Pí ""u

de en-a pnklepu. Drazobník vydá bez zbytoíného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava wdraLfóvi

P^lX °^fZr-í 2redmttu
dra'by osvedcSenáho
a v prípadoch'odoisu
v ^^
sa ° Priebehu
draiby spisuje notTrska záp'sn
ca vydá
dve vvhotovenia
notárskej
zápisnice.
«Pánica
vyaa
^

iPodmíenky odovzdania predmetu drazby"
y

j

r

FríVa ^oinéhopráva k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného odkladu

'IStiní; kí°re °5Vedeujú vlastnícke Právo a 5Ú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
^S^lí"?? k predmetu drazby a vydrazitei'prevzatie predmetu drazby písomne potvrdí.
o nehnutelnost, podnik alebo jeho íast, predchádza úci vlastník je povinny odovzdaÉ predmet drazbv na základ?

°SVedce.néh0 odpisu n?társkeJ záP¡snice a doloáenla totoznosti vydraziíel'a bez zbyto&Jch p tefahov

j povinny na mieste spísat zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu^
podp.se predchadzajúc, vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel', Ak niektorá osoba odmiettie Ai fenic

vXSt
soo^ ?fnH°Sf ? ^Znaéí V ZáP:SnÍd a 2ápÍSPÍCa Sa P°VaÍUJe za odovzdanú Íte to oX
íS ^SJ ? ^"Í'T a pre™tím predmetu draáby nesie vydrazitel'. Tato povinnosf sa nevzfahuje na
aJÚC¡ V'aStník mJÍtl' lb dÍbík l

t predmet drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za skodu sposobenú omeákaním s odovzdaním
Poucenie podra § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovornych drazbáTh?

Spolocnosf zapísaná v Obchodnom regísírf Ottresného súdu v Banskej Bystrici, odrfiel: Sra vi c 13057/S

ICO: 36 776 130, DIC: 2022376631, cfelo úctu IBAN: SK4S 1100 0000 0026 2978 1966, Tatra banka, a.s.

Na Troskach 3, 974 01 Bansk¿ Bystrica
mobil: 0911 522^44
office@d-m.sk, www.d-m.sk

ANAGEMENT

1. V prípade, ak boli porusené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola
dotknutá na svojich próvach, poziadaísúd, aby urcií neplatnost drazby. Pravo domáhat sa urcenia nepíatnosti drazby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu, ak dóvody nepfatnosti 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 zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov
Slovenskej republiky v znení zákona c. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je mozné domáhat sa nepíatnosti drazby aj po
uplynutí tejto lehoty. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá cast drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.
2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1 písmena S tohto oznámenia o drazbe, je povinná oznámit! príslusnej
sprave katastra nehnutel'ností zacatie súdneho konania.

3. Úcastníkom súdneho konania o neplatnost: drazby podl'a bodu 1 písmena S tohto oznámenia o drazbe sú navrhovatel'
drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 2 písmena S tohto oznámenia o
drazbe.

4. Ak vydrazitel1 zmaril drazbu alebo ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnost: drazby níe je mozné vysiovit: z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícinou oneskoreného zacatia
drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste aíebo ak neumoznil vlastník predmetu drazby,
ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonat: riadnu obhliadku predmetu drazby.
Notar

r.

a) titul

|UDr.

b) meno

Zora

c) priezvisko

Belková

d) sídlo

Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

1

|

V Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici...
Za navrhovatel'a:

Na Traskúdi 3

974 01 Banská E
oflice@d-m.sk

offico:O&07 522 4-14

ICO; 36776190

JUDr. Lucia Hegerowí

JUDr. Ing. Tomás Oravec

konatel' spolocnosti

správea konkurznej podstaty
úpadeu BK Electric BB, s.r.o.

Debt Management s.no.

o
MESTSKY XJRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcsené dña:

.júl 2016

Zvescnc dña:

Spolocnosí' 23pfeaná v Obchodnom regístri Okresného súciu v Banskej Bystriei, oddief: Sra, vlí:. 13G57/S,
ICQ: 36 776 190, DIC: 2022376631, lisio Ücttí ÍBAN: SK48 1100 0000 0026 2978 1966, Tatra banka, a.s.

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedáovania pravosti podpisov osvedCujem pravosf podpisu: Ing., Mgr. TomáS Oravec, dátum
narodenia 22.4.1981, r.t. 810422/8275, bytom Banská Bystrica - Radvañ, Zlatá 14178/6, ktorého(ej) totoznost'
som zistil(a) zákonnym sposobom, spósob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - úradn^ doklad: Obóiansky
preukaz, seria a/alebo 6íslo: EA 486456, ktory(á) listinu predo mnou vlastnoruCne podpísal(a). Centrálny register
osvedóenych podpisov prídeüi podpisu poradové Císlo O 540907/2016.

Banská Bystrica dña 13.7.2016
Ing. Monika Barlová
zamestnanec povereny

JUDr. ZOROU BELKOVOU
notárom so sídlom v Banskej Bystrici

lipozornenie! Notar legalizádou
neosvedCuje pravdivosf skutoCnostl
uvádzan^ch v listine (§58 ods. 4
Notárskeho portadku)

