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OZNÁMENIE O KONANÍ OPAKOVANEJ DRAZBY
v zmysle ust. § 17 zákona c. 257/2002 Z. z. o dobrovoi'nych drazbách
v znení neskorsích predpisov (d'alej ,.ZoDD")

Drazobník:

So sídlom:

Advisors k«s.
Dolná 6A, Banska Bystnca 974 01

ICO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodny register Okresného súdu Banska Bystnca

Za spolocnosf:

Mgr. Pavel Skoda, komplementár

Obchodné meno:

oddiel: Sr, vlozka c.:593/S

ABC KLIMA s. r. o.

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

so sídlom Tomásikova 19, 821 02 Bratislava
ICO: 31 354 131,

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

Navrhovater drazby:
Obchodné meno:

So sídlora:
IÓO:
Zapísaná v registri:
Za spolocnost':

Advisors k.s.

Dolná 6A, Banska Bystnca 974 01
46 570 675
Obchodny register Okresného súdu Banska Bystrica
oddiel: Sr, vlozka c.: 593/S
Mgr. Pavel Skoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ABC KLIMA s. r. o.

so sídlom Tomás'ikova 19, 821 02 Bratislava
ICO: 31 354 131,
Obchodny register Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vlozka c.: 5390/B
Dátum konania drazby:

05.09.2016

Cas otvorenia drazby:

14:00 hod.

Miesto konania drazby:

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

Poradové kolo drazby:

Stvrté kolo drazby
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Predmetdrazby:
Stavby:
Stát, Obec,

Postavená na
pozemku pare. c.

CKN318

Popís stavby

Súp. c.

LVc.

Spoluvl.

Kat. územie, Ulica,

podiel

Orientacné c. vehodu
Dom

1726

2965

SR, Banská Bystrica, Banská
Bystrica

1/1

Pozemky:

Císlo parcely
CKN318

CKN319

Druh pozemku
Zastavané plochy

a nádvoria
Záhrady

Vymera v
m2

LVc.

317

2965

664

2965

Stát, Obec,

Spoluvl.

Kat. územie

podiel

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

1/1
1/1

Popis predmetu drazby:

Rodinny dom s.c.1726 je situovany na parcele císlo 318, ako samostatne stojaci rodinny dom v ulicnej
2ástavbe v Banskej Bystrici. Objekt je podpivniceny, má jedno nadzemné podlazie a obytné podkrovie.
Technické riesenie:

- Základy -1. NP - betónové - objekt s podzemnym podlazím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konstrukcie -1. PP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 1. NP, 1. PK murované z tehál v skladobnej hr, nad 30 do 40 cm; deliace konstrukcie -1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové
(prieckovky, CDM, panelová konstrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konstrukcie -. stropy - 1. PP - s viditel'nymi trámami zelezobetónové; 1. NP - s
rovnym podhl'adom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovn^m podhl'adom
drevené trámové

- Schodisko -1. PP, 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlazba
- Strecha - krovy -1. NP - zlozité s nerovnakou vyskou hrebeñov s valbami; krytiny strechy na krove 1. NP - pálené a betónové gkridlové fazké korytkové Bramac; klampiarske konstrukcie strechy -1. NP
- z pozinkovaného plechu úplné strechy (zl'aby, zvódy, komíny, prieniky, snehové zachytávace)

- Úpravy vonkajsích povrchov - fasádne omíetky -1. PP, 1. NP, 1. PK - skrabany brizoíit, omietky na

báze umelych látok

- Úpravy vnútornych povrchov - vnútoraé omietky -1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné stukové, stierkové

plsfou hladené; vnútorné obklady - i. PP, 1. NP, 1. PK - prevaznej casti kúpel'ne min.nad 1,35 m vysky;
l.PP, l.NP -vane; l.NP- WC min. do vysky 1 m; l.NP, 1. PK - kuchyne min. pri sporáku a dreze
(ak je drez na stene); 1. PK - samostatnej sprchy

- Vyplne otvorov - dvere -1. PP, 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná -1. PP, 1. NP, 1. PK
- zdvojené drevené s dvoj. s trqjvrstvovym zasklením
- Podlahy - podlahy obytnych miestností (okrem obytnych kuchyñ) - 1. PP - podlahoviny textihié
vpichované; 1. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukovych), korok, velloplosné parkety (drevené,
laminátové); dlazby a podlahy ost. miestností -1. PP, 1. >JP, 1. PK - keramické dlazby
- Vybavenie kuchyñ -1. NP - plynovy sporák, sporák na propán-bután; 1. NP, 1. PK - odsávac par; 1.
NP, 1. PK - drezové umyvadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za
bezny meter rozvinutej sírky); 1. PK - sporák elektricky alebo plynovy s elektrickou rúrou alebo varná
jednotka (gtvorhoráková); 1. PK - kuchynská linka z materiáíov na báze dreva (za bezny meter rozvinutej
sírky)
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- Vybavenie kúpel'ní -1. PP, 1. NP - vana ocel'ová smaltovaná; 1. PP, 1. NP, 1. PK - umyvadlo; 1. PK
- samostatná sprcha; vodovodné baíérie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. PP, 1.
NP, 1. PK - pákové nerezové; záchod -1. PP, 1. NP, 1. PK - splachovací bez umyvadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie -1. PP, 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohl'adu na mat. a
radiátormi - ocel'. a vykurovacie panely; zdroj vykurovanía - 1. PP - kotol ústredného vykurovania
Vaillant

- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z
centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkovy ohrievac elektricky, plynov>< alebo

kombinovany s ústrednym vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - Hatinové a kameninové potrubie; 1. PK - plastové a
azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinstalácie - elektroinstalácia (bez rozvádzacov) -1. PP - svetelná, motorická;
1. NP, 1. PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektricky rozvádzac -1. NP - s automatickym istením
- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
- Konstrukcie naviac -1. NP - klimatizacná jednotka; 1. PK - klimatizacná jednotka;
Dispozicné riesenie:

Na I.NP je vstupná chodba, samostatné WC, kúpel'ña s umyvadlom, vañou, tri póvodné obytné
miestnosti naposledy vyuzívané ako kancelárie, schodisko do podkrovia a suterénu, kuchyña s
kuchynskou linkou, drez, plynovy sporák, odsávaé. Na I.PP sú skladové priestory, kotolña, povodná
prácovña, dve obytné miestnosti, kúpel'ña s WC, umyvadlom, vañou. V podkroví sú dve obytné izby,
chodba, kúpel'ña s WC, umyvadlom, sprchovacím kútom, kuchynka s drezom a elektrickym sporákom.
Póvodn^ objekt bol zrealizovany a dan£ do uzívania priblizne v roku 1940, v roku 1999 bola
zrealizovaná celková rekonstrukcia objektu so zobytnením podkrovnych priestorov a vydané
rozhodnutie na povolenie uzívaf stavbu. Objekt je v dobrom teclinickom stave, s beznou údrzbou.
Objekt má sedem obytnych miestnosti s kompletnym príslusenstvom. Viac ako polovica podlahovej
plochy vsetkych miestností.je urcená na byvanie a stavba nema viac ako tri byty a dve nadzemné
podlazia a podkrovie, objekt má charakter rodinného domu aj v zmysle vydaného rozhodnutia na
povolenie uzívaf stavbu. Objekt bol naposledy vyuzívany ako pobocka spoloiínosti - administratívna
budova so sociálnym zázemím a tri izby na prílezitostné ubytovanie zamestnancov v zmysle rozhodnutia
Okresného úradu v Banskej Bystrici z roku 1999.
Prava a závazky viaznuce na predmete drazby:

-

■

PARC.C. 318, 319, CS. 1726: ZÁLOZNÉ PRAVO PRE POHCADÁVKU CUDOVEJ BANKY,
A.S.,BRATISLAVA (tóO: 17 321 123), Ó. ZML. V 782/2002 ZO DÑA 20.3.2002 - VZ 584/2002;

Na pare. c. 318, 319 + G-.'s. 1726 na p. c. 318: Zálozné pravo pre pohl'adávku EUDOVÁ BANKA,

a.s., Vysoká 9, Bratislava,ICO: 17321123, c. zml. V 1181/2006 zo dña 19.4.2006 -VZ 635/2006;

-

Na parc.c.318, 319 a c¿s.l726 na parc.c.318 -Zálozné pravo pre pohl'adávku EUDOVÁ BANKA,

-

Na pare. c. 318, 319 + £. s. 1726 na p. c. 318: Zálozné pravo pre pohradávku VOLKSBANK
Slovensko, a. s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, ICO: 17 321 123 c. zml. V 2601/2011 zo dña 20. 6.

a.s., Vysoká 9, Bratislava (IÓO: 17321123) c.zml. V 4431/2007 z 14.9.2007 -1794/2007;

2011 -CZ 2143/2011;

Poznámka: Prevodom vlastníckeho prava (speñazením) zanikajú vsetky zálozné prava postupom podía
ustanovenia § 93 ods. 2 zákona c. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorych zákonov (d'alej len „ ZKR "), akpredtym nezanifdi podía ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR.
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Spósob stanovenia ceny predmetu drazby:

Meno znalca:

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

Najnizsie podanie:
Minimálne príbodenie:
Vyska drazobnej zábezpeky:

225.000,- EUR
500,- EUR
5.000,- EUR

Znalecky posudok:
Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:
Vseob. cena stanovená znal. posudkom:

221/2015
08.09.2015
225.000,- EUR

Freukázanie totoznosti ú castnika drazby:

Ucastník drazby je povinny na vyzvanie drazobníka alebo osoby ním písomne poverenej
preukázaf svoju totoznosf, prípadne oprávnenie konat' za údastníka drazby, a to:
a) úcastník drazby - fyzická osoba je povinná preukázaf sa platnym preukazom totoznosti.
b) úcastník drazby - právnická osoba je povinná predlozif vypis z obchodného registra nie starsí ako
30 dní a osoby oprávnené konat' v mene právnickej osoby preukázaf sa platnym preukazom
totoznosti.

V prípade ak je úcastník drazby zastúpeny na základe plnomocenstva, splnomocnená osoba je povinná
predlozif aj písomné plnomocenstvo s úradne osvedcen^mi podpismi nie starsie ako 15 dní.
Sposob zlozenia drazobnej zábezpeky:
Drazobnú zábezpeku je mozné zlozif

a) v hotovosti k rukám drazobníka v den konania drazby v mieste konaiüa drazby alebo
b) na bankovy úcet drazobníka vedeny v Sberbank Slovensko, a.s., c. úctu IBAN: SK20 3100 0000
0040 4036 3808, pod variabilnym symbolom 2965, prifiom Ú5astník drazby je povinny preukázaf
drazobníkovi pripísanie sumy drazobnej zábezpeky na úcet drazobníka najneskór do otvorenia
drazby dña 05.09.2016 do 14:00 hod.
Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky:
Do otvorenia drazby.
Doklad o zlození drazobnej zábezpeky:

Potvrdenie zrealizovaní prevodu fínanénych prostriedkov na bankov^ úcet drazobníka; Doklad
o vklade hotovosti na bankovy úcet drazobníka;
Sposob vrátenia drazobnej zábezpeky:

Drazobník vráti úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil, drazobnú zábezpeku bez
zbytofiného odkladu po skonCení drazby alebo upustení od drazby, najneskór do 10 dní od skoncenia
drazby alebo od upustenia od drazby.

Úhrada ceny dosiahnutej vydrazením:
Drazobná zábezpeka sa zapocítava vydraziterovi do ceny dosiahnutej vydrazením. Zostávajúcu
casf ceny dosiahnutej vydrazením je vydrazitef povinny zaplatif drazobm'kovi do 15 dní od skoncenia
drazby bezhotovostn^m prevodom na úcet drazobníka, pokial' sa vydraziteP s navrhovatel'om drazby
nedohodnú inak.
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Upozornenie:

Úpadca je platite]!om dañe z pridanej hodnoty (d'alej ,,DPH"). V^ska najnizsieho podania pre

stvrté kolo drazby je stanovená vo vyske 225.000,- EUR ako suma bez DPH. V zmysle ust! § 69 ods. 12
zákona c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorSích predpisov, darí platí vydrazitel'
(platitel5 DPH), klor^ je príjemcom plnenia od úpadcu (iného platitel'a DPH), a to priamo správcovi dañe
- dochádza k prenosu dañovej povinnosti na vydrazitel'a, teda takyto vydrazitel', ktory je platitel'om
DPH uhradí drazobníkovi cenu dosiahnutú vydrazením bez DPH a následne úhradu sumy DPH je
povinny vyporíadaf priamo so správcom dañe. V prípade, ak predmet drazby vydrazí subjekt, ktory nie
je platitel'om DPH, je tentó povinny uhradif drazobníkovi cenu dosiahnutú vydrazením navysenú
o DPH.

Obhliadka predmetu drazby:

1. obhliadka: 24.08.2016 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 31.08.2016 o 09:00 hod.

Organizacné pokyny:

Záujemcovia o obhliadku 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 vydraziteFovi:
Ak uhradil vydrazitel' cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
vlastm'cke pravo alebo iné pravo k predmetu drazby udelením príklepu.
Ak ide o byt, dom alebo inú nehnutel'nost', zasle drazobník po zaplatení ceny predmetu drazby
jedno vyhotovenic osvcdccncho odpisu notárskcj zápisnicc spolu s potvrdením o zaplatení bez
zbytocného odkladu príslusnému okresnému úradu.
Ak nadobudol vydrazitel' vlastnícke pravo alebo iné pravo k predmetu drazby, je drazobník
povinny podl'a podmienok uvedenych v oznámení o drazbe odovzdaf predmet drazby a listiny, 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; vydraziteP prevzatie
predmetu drazby písomne potvrdí.

Odovzdanie predmetu drazby sa uskutocní po doplatení ceny dosiahnutej vydrazením v termine
stanovenom na základe dohody medzi drazobníkom a vydrazitel'om.

Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydraziter. Tato
povinnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil
predchádzajúci vlastník, majitel' alebo drazobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich
postihla.

Nebezpecenstvo skody na predmete drazby prechádza z navrhovatel'a drazby na vydrazitel'a
dñom odovzdania predmetu drazby, v ten isry den prechádza na vydrazitel'a zodpovednosf za skodu
spósobenú v súvislosti s predmetom drazby. Ak je vydrazitel' v omeskaní s prevzatím predmetu drazby,
nesie nebezpecenstvo ákody a zodpovednosf za skodu vydrazitel'.
Notar, ktory osvedcí príebeh drazby notárskou zápisnicou:
JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
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Poucenie podra ust. § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z.:

V zmysle usl. § 21 ods. 2 ZoDD V prípade, ak sa spochybñuje platnost' záloznej zmluvy alebo
boli porusené ustanovenia tohto zákona, mfize osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich
právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost' drazby. Pravo domáhaf 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 dorau alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu drazby v case príklepu hláseny trvaly pobyt podra osobitného predpisu; v tomto
prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí lejío lehoty. V prípade spolocnej drazby
bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka fj 23).
V zmysle ust. § 21 ods. 3 ZoDD Osoba, klorá pódala na sude zalobu podl'a ods. 2, je povinná
oznámit' príslusnému okresnému úradu zacatie súdneho konania.
V zmysle ust. § 21 ods. 4 ZoDD Úcastníkmi súdneho konania o neplatnost' drazby podl'a ods. 2
sú navrhovateF drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a ods 2.
V zmysle usl. § 21 ods. 5 ZoDD Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za
neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

V zmysle ust. § 21 ods. 6 ZoDD Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu
oneskoreného zacatia 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, vykonal' riadnu obhlíadku predmetu drazby,
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu
preukázat' najneskór do zacatia drazby a uplatnit' na drazbe ako drazitelia.

Úcastníkom drazby moze byl' osoba, ktorá spífta podmienky ustanovené zákonom

c. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách a dostavila sa na drazbu s ciel'om urobit' podanie.
Ostatné osoby platia vstupné vo vyske 3,32 EUR.

V Banskej Bystrici dña 11.08.2016

/isors

jrznej podstaty úpadcu

iC KLÍMA s. r. o.

MESTSKY ÜRA1

za spolocnosf: Mgr. Pavel Skoda, komplementár

BANSKÁ BYSTRSCA

Vyvcscné cirio: m

Zvescné dña:

1 ¿AUG.2016

_
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Oznámcnic o Uonaní opakovanej drazby
KANCELÁRIA BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
ADVISORS K.S.

¿ELEZNICIAR5KA13
BRATISLAVA 811 04

Advisors k.s., sprüvca koiikurznej podstaty ABC KLÍMA s. r. o.
KANCELÁRIA BANSKÁ BYSTRtCA
STREDNÉ SLOVENSKO
ADVISORS K.S.

DOLNÁ 6/A
BANSKÁ BYSTRICA97Í 01

KANCELÁRIA TREBISOV

VYCHODNÉ SLOVENSKO
ADVISORS K.S

CUKROVARSKÁ 26
TREB1SOV075 01

