SOLLICITE

OZNAMENIE
O OPAKOVANEJ DRAZBE
zo dña 22.08.2016
Sp. zn. 7/2016

Drazobná spoloónost" Sollicite s.r.o. ako drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb vzmysle prislusnych
ustanovení zákona 6. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách aodoplnení zákona £. 323/1992 Zb. o notároch
a notarskej cmnosti (Notársky poriadok) v znení neskoráích predpisov (d'alej len ,,Zákon o dobrovol'nych drazbách") na
základe návrhu navrhovatel'a v zmysle ust. § 22 v spojení s ust. § 17 Zákona o dobrovol'nych drazbách vyhlasuje druhé
kolo drazby tymto Oznámením o opakovanej drazbe:

I.

OZNACENIE DRAZOBNÍKA
Sollicite s.r.o. so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 44 251 513, obchodná spoloCnost" zapísaná
vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka císlo: 15060/S, konajúci
prostredníctvom: Ing. Andrej Botlik; konatel' spoloénosti.

II.

Navrhovatec opakovanej drazby

Slovenská správcovská arestrukturalizacná, k.s., ICO: 44 088 833, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so
sídlom kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Znacka správcu S 1240, Správca úpadcu FRANCIS a.s.
,,v konkurze", so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, ICO: 45 506 338.

III.

MlESTO KONANIA OPAKOVANEJ DRAZBY:

Notársky úrad
JUDr. Zora Belková
Na Troskách 22

974 01 Banská Bystrica

IV.

DÁTUM KONANIA OPAKOVANEJ DRAZBY:

07.09.2016

CAS KONANIA OPAKOVANEJ DRAZBY:

10.00 hod.

KOLO DRAZBY:

Druhé

PREDMET OPAKOVANEJ DRAZBY:
Nehnutel'nosti evidované na Liste vlastníctva c\ 5093, okres: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica.
katastrálne územie: Banská Bystrica ako
PARCELY registra ,,C" evidované na katastrálnej mape
Pare, cislo

Vymera/nr

Druh pozemku

1441/1

1418

Zastavané plochy a nádvoria

1441/8

1410

Zastavané plochy a nádvoria

1441/11

334

Zastavané plochy a nádvoria

1441/12

177

Zastavané plochy a nádvoria

1441/13
1441/14

55

Zastavané plochy a nádvoria

43

Zastavané plochy a nádvoria

1441/15

253

Zastavané plochy a nádvoria
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Stavby
Súp. c.

Pare. c.

Popis stavby

313

1441/1

Dom priemyselného tovaru

313

1441/11

Dom priemyselného tovaru

313

1441/14

Dom priemyselného tovaru

Vlastník:

FRANC
FRANC1S,
a.s. "v konkurze", Nám. SNP 41, Zvolen, PSC 960 01, SR, ICO: 45 506 338

konajúca osoba: Slovenská správcovská a reStrukturalizacná, k.s., ICO: 44 088 833, Horná
23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, ZnaCka
správcuS 1240
Spoluvlastnícky podiel: l/l.

Predmet opakovanej drazby sa drazí tak ako stojí a lezí vrátane príslusenstva.

V.

Opis predmetu opakovanej drazby
Situácia/poloha Predmetu opakovane] drazby
Predmet opakovanej drazby sa nachádza na Kapitulskej ulici, vtesnej blízkosti historického centra Banskej
Bystrice (Námestie SNP). Predmet opakovanej drazby je situovany v uliCnej zástavbe avokolí Predmetu
opakovanej

drazby sa nachádza kompíetná obéianska vybavenosf pozostávajúca prevazne zobehodov,
z úradov, z bytovych domov ako aj z kultúrnych zariadení. Lokalita, v ktorej sa Predmet opakovanej drazby
nachádza, je zaradená do centrálnej óasti mesta (pamiatková rezervácia).
Inzinierske siete, prístup, parkovacie miesta

Objekt je napojeny na vsetky podstatné ¡nzinierske siete a to na rozvod elektrickej energie, rozvod vody,
kanalizáciu, rozvod zemného plynu ale aj na telekomunikacné rozvody. Objekt Predmetu opakovanej drazby je
priamo prístupny z ulice, priCom budova má vlastné parkovisko vo dvore. Cely zadny dvor je vyuzívany ako
parkovisko.
DispoziCné rieJíenie

Predmet opakovanej drazby má jedno podzemné ajedno nadzemné podlazie. Z dispoziCného hl'adiska sa

podzemné podlazie rozdel'uje na dve samostatné ¿asti, ktoré sú navzájom oddelené priestorom podbránia.
V pravej casti podzemného podlazia sa nachádzajú priestory herne, priestory skladov, plynovej kotolne,
nachádza sa tu regulaCná stanica plynu, strojovña vzduchotechniky, satne, sociálne miestnosti a komunikaóné
priestory. V l'avej casti podzemného podlazia sa nachádzajú priestory CO krytu. Na prízemí pravej Casti
budovy sa nachádzajú obchodné priestory s ich zázemím ako sú skladové, sociálne a komunikaóné priestory.

Prístup k nim je aj z dvorovej strany objektu Predmetu opakovanej drazby, kde sa nachádza aj manipulaSná
rampa. Na l'avej strane prízemia je vstupná hala s recepciou, zasadafika, kancelárske priestory a sociálne

a komunikacné priestory. Na pravej strane prvého

poschodia sú obchodné priestory (predajña textilu
a fltnescentrum) s ich zázemím, v l'avej Casti sú riesené administratívne priestory. Na l'avej strane budovy je
riesené medziposchodie, v ktorom sa nachádzajú kancelárske priestory. Na d'algích nadzemnych podlaziach sa
nachádzajú kancelárske priestory o róznych vymerách a k nim prináleziace komunikacné priestory a sociálne
zariadenia.
Vvuzitie

Predmet opakovanej drazby je stavbou polyfunkCného objektu s prevládajúcim úéelom pre administratívu, t.j.
obchodnym a prevádzkovym objektom s parkoviskom.

VI.

Opis stavu predmetu opakovanej drazby
Z konstrukCného hl'adiska je stavba - Dom priemysetnych sluzieb zrealizovany ako zelezobetónovy
monoliticky skelet s murovanym obvodovym plásfom okrem podzemného podlazia, ktoré je vyhotovené ako

monolitické. Prieéky sú murované z tehál. Podzemné podlazie je osadené do terénu v priemernej híbke nad 2 m

s vyhotovenou zvislou izoláciou proti vode a vlhkosti, základy sú vyhotovené zelezobetónové pa'tkové
a pásové. Obvodové murivo bolo dodatoíne zateplené kontaktnym zateplovacím systémom. Obe schodiská sú
vyhotovené ako zelezobetónové monolitické s povrchom vyhotovenom zkeramickej dlazby. Streáná
konstrukcia objektu je vyhotovená ako dvojplááfová piocha so streSnou krytinou vyhotovenou zasfaltovych
natavenych pásov. Klampiarske konstrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu, okná boli vymenené za
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nové plastové. Dvere sú prevazne drevené hladké. Vyklady sú vyhotovené z ocel'ohliníkovych profilov so

zdvojenym izolaCnym zasklením. Úpravy vnútornych povrchov stien a stropov sú vyhotovené ako hladké
vápenno-cementové omietky. Podlahy sú vyhotovené z roznych povrchov ako keramické dlazby, PVC ale aj
ako plávajúce laminátové podlahy v kanceláriách. V sociálnych zariadeniach sú podklady vyhotovené
z keramickej dlazby. Vykurovanie budovy je rieáené ako ústredné s prípravou tepla v plynovej kotolni
prostredníctvom ocel'ovych panelovych radiátorov. V plynovej kotolni je taktiez centrálny ohrev TÚV
v zásobníkovom ohrievacl Casf prevádzok v budove je vybavená vzduchotechnickyrni rozvodmi alebo
s klimatizáciou. V budove je jeden osobny ajeden nákíadny vyfah. Rozvod elektrickej energie v objekte je
svetelnej aj motorickej, istenie rozvodov je v rozvádzac'och poistkovymi automatmi. Sociálne zariadenia sú na
jednotlivych podlaziach budovy a majú standardné vybavenie a zo zariad'ovacích predmetov sa v nich
nachádzajú umyvadlá s pákovymi vodovodnymi batériami, WC misy apisoáre. V sociálnych zariadeniach sú
vyhotovené keramické obklady stien.

Póvodná budova bola postavená vroku 1980. V neskoráom období bol objekt stavby niekol'kokrát
zrekonátruovany, priéom posledná modernizácia bola vykonaná v rokoch 2006 az 2007, kedy boli Cíastocne
zmodernizované interiéry budovy vrátane vymeny sociálnych zariadení, bola vyhotovená nova streáná krytina
a zrealizovaná nova plynová kotolña. V rokoch 2011 az 2012 bol objekt dodatoCne zatepleny, vymenené boli
taktiez okná za plastové, boli vykonané rekonStrukc'né práce na vymene niektorych interiérovych konstrukcií
v kanceláriách (podlahy, elektroinátalácia, svietidlá). Ziadna z uvedenych rekonátrukcií sa váak netykala
statiky objektu a z tohoto dóvodu bola zivotnosf objektu budovy (stavby) stanovená na 80 rokov.
Technicky stav podl'a znaleckého posudku: Predmet opakovanej drazby si nevyzaduje ziadnu opravu, len
beznú údrzbu.
Príslusenstvo: Vodovodná prípojka, Dazd'ová kanalizácia, SplaSková kanalizácia, Spevnené plochy.

VII.

Prava a závázky viaznuce na predmetne opakovanej drazby
Na predmete^ opakovanej drazby zapísanom na LV 6. 5093 pre leu. Banská Bystrica podl'a Casti ,,C" Listu
vlastníctva ,,TARCHY" viaznu nasledovné farchy:

-

Na pare. C KN c. 1441/1, 1441/11, 1441/14 stály kryt CO patriaci Slovenskej republike -cz 855/94, 1754/96,

-

Na pare. C KN 6. 1441/1, 1441/8, 1441/11, 1441/12, 1441/13, 1441/14, 1441/15 + c\ s. 313 na parcelách c\ 1441/1,
1441/11, 1441/14: Zálozné pravo pre pohl'adávku: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Hauptplatz 22, A-3830
Waidhofen/Thaya, Rakúska republika, ICO (FN) 279850 w c. zml. V 3810/2009 zo dña 22. 9. 2009 - cz 1698/2009,

-

Na pare. C KN c\ 1441/1, 1441/8, 1441/11, 1441/12, 1441/13, 1441/14, 1441/15 + 6. s. 313 na parcelách 6. 1441/1,
1441/11, 1441/14: Zálozné pravo pre pohl'adávku: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Hauptplatz 22, A-3830
Waidhofen/Thaya, Rakúska republika, FN 279850 w é. zml. V 4013/2009 zo dña 9. 10. 2009 - cz 1836/2009,

1293/04,3448/2011;

3448/2011;

3448/2011;

-

Ñapare. C KN c". 1441/1, 1441/8, 1441/11, 1441/12, 1441/13, 1441/14, 1441/15 + c. s. 313 na parcelách c. 1441/1,
1441/11, 1441/14: Zálozné pravo pre pohl'adávku: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Hauptplatz 22, A-3830
Waidhofen/Thaya, Rakúska republika, FN 279850 w, c". zml. V 2579/2011 zo dña 7.6.2011 - cz 2025/2011,

-

Ñapare. 6. 1441/1, 1441/8, 1441/11, 1441/12, 1441/13, 1441/14, 1441/15 + c. s. 313 na p. c. 1441/1, C. s. 313 na p.
a. 1441/14, c. s. 313 na p. 6. 1441/11: Zálozné pravo pre pohl'adávku Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, ICO:
49060724, Klááterská 126/11, 377 01 Jindfichuch Hradec, Ceská republika, c. zml. V 782/2012 zo dña 27. 2. 2012 -

3448/2011

CZ 457/2012;

-

Ñapare. CKN 6. 1441/1, 1441/8, 1441/11, 1441/12, 1441/13, 1441/14, 1441/15 + c\ s. 313 na pare. CKN 6. 1441/1,

ó. s. 313 na pare. CKN 6. 1441/14, c\ s. 313 na pare. CKN c. 1441/11: Zálozné pravo pre pohl'adávku Waldviertler
Sparkasse von 1842 AG, ICO: 49060724, Klásterská 126/11, 377 01 Jindfichuch Hradec, Ceská republika, 6. zml. V
4974/2012 zo dña 13. 11. 2012 - CZ 2430/2012.

Z predlozenej zmluvnej dokumentácie k Predmetu opakovanej drazby vyplyva, ze v prospech oprávnenych
osób svedCí k Predmetu opakovanej drazby pravo vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemky tvoriace dvor
apodbránie, ato v ktoromkol'vek fiase, za fio sú oprávnené osoby povinné vlastníkovi Predmetu opakovanej
drazby platit5 odpiatu v jednotlivych mesaCnych splátkach poías doby trvania takéhoto prava vypiyvajúceho zo
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zmlúv o práve prechodu a prejazdu uzavretych toho éasu medzi oprávnenymi osobami a vlastníkom Predmetu
opakovanej drazby v mene ktorého v rozhodnom Case konal Ing. Tomás Gal, predseda predstavenstva.

Z predlozenej zmiuvnej dokumentácie k Predmetu opakovanej drazby vyplyva, ze sa k Predmetu opakovanej
drazby vzfahujú prava vypiyvajúce znájomnych zmlúv (zmiuvy o nájme nebytovycli priestorov, zmiuvy
o nájme parkovacích miest, zmluva o nájme, predmetom ktorej je nájom éasti streSnej plochy budovy).

VIH.

Spolocnádrazba:

Nie

IX.

Spósob stanovenia ceny predmetu opakovanej drazby
Hodnota predmetu opakovanej drazby bola zistená podl'a znaleckého posudku c. 50/2016, ktory vypracoval
Ing. Koloman Kovalík, Jazmínova 1, 974 04 Banská Bystrica, súdny znalec zapísany vzozname znalcov,
tlmoéníkov a prekladatel'ov, ktory vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor
Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnutel'ností, evidencné ¿íslo znaíca 911776.

X.

Cena zistená znalcom

2.660.000,00 EUR

najnizsie podanie

2.128.000,00 EUR

minimálne prihodenie:
drazobná zábezpeka:
spósob zlozenia
drazobnej zábezpeky

10.000,00 EUR
49.790,00 EUR

Bezhotovostny prevod alebo vklad na úcet drazobníka;
V hotovosti do pokladne drazobníka;
Banková záruka;
Notárska úschova;

UPOZORNENIE

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani Sekom.

CÍSLO ÚCTU NA ZLOZENIE
DRAZOBNEJ ZÁBEZPEKY

SK66 1100 0000 0026 2222 0007, VS 72016.

ADRESA NA ZLOZENIE

DRAZOBNEJ ZÁBEZPEKY:

Na ádrese sídla drazobníka Horná 23, 974 01 Banská Bystrica (do
06.09.2016) a v den konania drazby na ádrese sídla notara JUDr. Zory
Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica k rukám licitátora.

DOKLAD PREUKAZUJÚCI
ZLOZENIE

DRAZOBNEJ ZÁBEZPEKY

Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vyske drazobnej
zábezpeky. U¿astník bude pripusteny k opakovanej drazbe, ak do otvorenia
opakovanej drazby bude drazobná zábezpeka pripísaná na úéet drazobníka.
Hotovost5 vo vy§ke drazobnej zábezpeky.
Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

LEHOTA NA ZLOZENIE

DRAZOBNEJ ZÁBEZPEKY

VRÁTENIE
DRAZOBNEJ ZÁBEZPEKY

Do otvorenia opakovanej drazby.

Bez zbytocného odkladu po skonCení opakovanej drazby bezhotovostnym

prevodom na úcet úfiastníka opakovanej drazby alebo v hotovosti, ak bola
drazobná zábezpeka zlozená v hotovosti v den drazby. Drazobník zabezpecí
vydanie drazobnej zábezpeky úéastníkovi drazby, ktory zlozil drazobnú
zábezpeku formou notárskej úschovy alebo vráti úíastníkovi opakovanej
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drazby, ktory zlozil drazobnú zábezpeku formou bankovej záruky, listiny
preukazujúce zlozenie bankovej záruky.

Spósob úiirady ceny
dosiahnutej vydrazením

Vydrazitel' je povinny zaplatir" cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do
pokladne drazobníka alebo bezhotovostnym prevodom alebo vkladom na
úcet SK66 1100 0000 0026 2222 0007, vedeny v Tatra banke, a.s. pod VS:
72016 a to do 15 dní odo dña skoníenia opakovanej drazby.
Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapoéítava do ceny dosiahnutej
vydrazením. Lehotu na zaplatenie ceny dosiahnutej vydrazením nie je

mozné predízit5.

XI.

OBHLIADKA PREDMETU
26.08.2016 o 10.00 hod.

OPAKOVANEJ DRAZBY

31.08.2016 o 10.00 hod.

MlESTO OBHLIADKY

Kapituíská ulica 12, Banská Bystrica (v mieste Predmetu opakovanej
drazby).

ORGANIZACNÉ OPATRENIA:

Záujemcovia

obhliadky

o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den
prostredníctvom
emailovej
ziadosti

pred konaním

na

adresu:

drazobnafflisullicite.sk.

XII.

Nadobüdnutie vlastníckeho prava k predmetu opakovanej drazby
Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo
dñom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez zbytoéného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného
prava vydrazitel'ovi potvrdenie o vydrazení predmetu opakovanej drazby a v prípadoch, v ktorych sa
o priebehu opakovanej drazby spisuje notárska zápisnica vydá drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia
osvedíeného odpisu notárskej zápisnice.

XIII.

PODMIENKY ODOVZDANIA PREDMETU OPAKOVANEJ DRAZBY
Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu opakovanej drazby odovzdá drazobník bez
zbytocného odkladu vydrazitel'ovi predmet opakovanej drazby a listiny, ktoré osved¿ujú vlastnícke pravo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitel'a k predmetu
opakovanej drazby a vydrazitel' prevzatie predmetu opakovanej drazby písomne potvrdí.
Ak ide o nehnutel'nost\ podnik alebo jeho Cast7, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat' predmet
opakovanej drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a bez zbyto¿nych priefahov. Drazobník je povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu
opakovanej drazby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej drazby podpíse predchádzajúci vlastník
predmetu opakovanej drazby, vydrazitel' a drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci
vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísaf alebo ju
prevziaf, tato skutocnosf sa vyznací v zápisnici a zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.
Vsetky náklady spojené s odovzdaním aprevzatím predmetu opakovanej drazby nesie vydrazitel'. Tato

povinnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by ináí nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci
vlastník, majitel' alebo drazobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Osoba povinná
vydaf predmet opakovanej drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za skodu spósobenú omeskaním s odovzdaním
predmetu opakovanej drazby.
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XTV.

POUCENIE PODCA § 21 ODS. 2 AZ 7 ZoDD:

(ods.2) V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia tohto zákona,
móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby urcil neplatnosf
drazby. Pravo domáhaf sa urCenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody nepíatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného íinu a
zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dra¿by v Case
príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a osobitného predpisu; v tomto prípade je mozné domáhat' sa
neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolodnej drazby bude neplatná len tá Casf
drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.

(ods. 3) Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif prísluSnému okresnému
úradu zaéatie súdneho konania.

(ods. 4) Úaastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a odseku 2 sú navrhovatel' drazby, drazobník,
vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a odseku 2.

(ods. 5) Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úCinky príklepu zanikajú ku dñu
príklepu.

(ods. 6) Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prí£inou
oneskoreného zaéatia 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.

(ods. 7) O neplatnosti drazby drazobník bez zbytoCného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5.
Oznámenie o neplatnosti drazby drazobník uverejní bez zbytofiného odkladu na dobu najmenej 30 dní
spósobom v mieste obvyklym. Ak bolo oznámenie o drazbe uverejnené v registri drazíeb, drazobník
tam uverejní aj oznámenie o neplatnosti drazby. Ak sa oznámenie o drazbe zverejnilo v Obchodnom
vestníku podl'a § 17 ods. 3, drazobník v ñom bez zbytoCného odkladu zverejní aj oznámenie o
neplatnosti drazby.

XV.

Notar osvedcujúci priebeh opakovanej drazby:

JUDr. Zora Belková
Notársky úrad

Na Troskách 22
974 01 Banská Bystrica

Navrhovatel':

JUDr. Miroslav Duraéinsky
správca úpadcu

FRANCIS a.s. ,,v konkurze"

Drazobník:

Ing. Andrej Botlik

ÍConatel' spoloCnosti
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