WEMOVEINVESTMENT, as.

Sp.zn.DZA 18002016

OZNÁMEN1E O DRA&BE

podFa § 17 zákona cV 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách

Oznaíenie drazobnfka:

WEMOVE INVESTMENT, a.s.
so sídlom Vójtecha Tvrdého 793/21,01001 Zilina

100:36 434 361
DIO:2022065232

1C DPH: SK 2022065232
záplsaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ziline,
Oddiel: Sa, Vlozka Císlo: I0489/L
konajúci: Erika Veliká, prokurista
Navrhovatel' draíby:

Slovenská záruína a rozvojová banka, a.s.

Stefánikova 27, 814 99 Bratisíava,

ICO; 00 682 420
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel SA
Vlozka Císlo 3010/B,

Mgr. Zuzana Koláriková, na základe poverenia zo dña 9.4.2014
/navrhovatel' draáby je prednostn^m zmluvnym záloznym veriteFom/
Dátum konania drazby:

06.10.2016

¿as otvorenia draiby:

13:00 hod.

(üCastníci min. 30 minútpred otvorením drazby)
Miestü konania drazby:

Zasadacia miestnost' v Advokátskej kancelárii Patajová Pataj, s.r.o., Jána
Chalupku 612/8, 974 01 Banská Bystrica

Opakovanic drazby:

l.koio drazby

Oznacenie p red metu draíby:

LV 5422, Katastrálne územie Banská Bystrica, Obec Banská Bystrica, Okres
Bahská Bystrica, Zapfsany" Okresnym úradom Banská Bystrica, katastrálny

odbor.

Pozemky:
Pareelné Císlo:
5339/10
5339/45
5339/46

Druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria

Stavby:
Pareelné Císlo:
5339/10

Druh a popis stavby:
20- Budova

Vymera v m2:
326
456
723

Súp. C.
2622

VSetko vo vylucnom vlastníctve Ing. Jaroslav Frniak- FINALL, miesto

podnikania: Srnková 27, 974 01 Banská Bystrica, C. zivnostenského registra:
601-1503, Ing. Jaroslav Frniak, Tulská 35, 974 01 Banská Bystrica, nar.
26.1.1947, v podiele 1/1. Vlastnfkje zálozcom navrhovatera draíby. Zálozné
pravo bolo zaregistrované Správou katastra Banská Bystrica pod t

V 5329/2002.

Opis predmetu dra2by:

Samostatne

H

stojaca

administratívno-prevádzková

trojpodlaáná

budova

obdlznikového pódorysného tvaru sa nachádza na parce". 5339/10 v
WEMOVE INVESTMENT, a.s,

Vójtecha Tvrdfiho 793/21

010 01 2lbna

ICO; 36 434 363

lC DPH: SK 2022065232
Zaplaaná v Obchodnom regislri Okresného Bútiu v Ziline
Oddiel: Sa VloZka ÍIslo: 10489/L

Te!.: +421911 700030

sekretari atSwcmov einvesünent.eu
www.wemovoinveshnentsk

zastavanom územf obce Banská Bystrica, miestna Casf Smková, v k.ú.
Banská Bystrica. Prístup k hodnótenej nehnuternosti je zmiestnej spevnenej
komunikácie v správe
Mesta
Banská Bystrica a z vnútro - areátovej
spevnenej komunikacie na pozemkoch pare. KN-C C.5339/43, zapisanych na
LV £.5242, ku ktorym podFa tV prinélezia spoluvlastnícke podiely.

DispoziCné rieSenie 1. nadzemného podlaiia: vstiip, chodba, schodtsko,
kotoiña, skladové priestory.

Dispozifiné
rieSenie
2. nadzemného podlazia: chodba, schodisko,
kancelárske miestnosfi, sklady a sociálnc zariadenia.
Dispózifinó
rieSenié
3. nadzemného podlazia: chodba, kancelárske
miestnosti, sklady a sóciálne zariadenia.

Jcdná sa o montovanú budovu, obdíznikového pddorysu, rieíenú ako
trojtrakto\tf skeletovy" systóm s troma nadzemnymi podlaziami o rozmeroch
24,60m*13,80m s konStrukfinou vy"5kou jednotlivych podlaíf 3,10m a 3,00m,
osadenó v upíavenom míeme sváliovitom teréné.
Objekt bol podTa predlozenych podkladov vybudovany v roku 1981, Comu
zodpovedá aj súCasn^ technick^ stav biídovy zisten^ na základe vykonanej
obhüadky a pouZi^ material pri v^stavbe.
V súfiasnosti je budova vyuiívaná pre súkromni? sektor pre úCely v^roby
Stítkov a súCiastdk vyuzfvan^ch v strojárskom priemysle.

Opis práv a závflzkov
viaznucich na predmete

draíby:

Ó.S.2622 na pare. C. 5339/10 apare. Ó.. 5339/10, 5339/45. 5339/46 -Zálozné
pravo pre Slovenskú zárufinú arozvojovü banku, a.s, Bratislava, lCO:
00682420, C. zmJ. V 5329/2002 2 13.12.2002-2051/2002

Na pare. C. 5339/10, 5339/45, 5339/46 + C.S.2622 na pare. C. 5339/10:
záloíné pravo pre Mesto Banská Bystrica, CSA 26, Banská Bystrica, ICO
00313271, rozh. C. 303/06 zo aa 18.10.2006-48/2007

Na pare. t. 5339/10, 5339/45, 5339/46 + Ó.S. 2622 na parcele c". 5339/10:
Zálozné pravo pre pohradávku Mesto Banská Bystrica, OSA 26, Banská
Bystrica, rozhod. C.
1921/2007

EM

DP

19674/087371/07/Ka zo dña 3.7.2007 -

Na pare. C. 5339/10, 5339/45, 5339/46 + C.S. 2622 na parcele C. 5339/10:
Zálozné pravo pre pohFadávku Mesto Banská Bystrica, ¿SA 26, Banská
Bystrica, rozhod. C. OEM DP RZ 114237/ 18270/ 087371/10/Ru zo dña
21.7.2010 2259/2010

Vgastipoznámky:

Upovedomenie o spósbbe vykonania exekúcie predajom nehnuternosti C. EX
427/05 zo dña 21.11.2005, súdny exékútor JUDr. Jozef MartiSik, Sambty
1061, Púclíov- zákaz nakladania s nehnuternosfami- 1915/2005
Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnutel'nostt 6. EX
427/05 zo dña 21.11.2005 südny exékútor JUDr. Jozef MartiSik, Samoty
1061, Púchov-1916/20105

Oznámeníe ozaííatí v^kbnu zálozného prava & 1616/2015/14002 zo dfia
11.9.2015 záloznym veritéFom Slovénská zárüCná arozvojová banka, a.s.,

Stefánikova 27, 814 99 Bratislava, l¿0: 00682420, formou dobrovol'nej
drazby-Cz 2893/2015

Prechod práv a závfizkov

viaznucich na predmete

■&

f k.ú.

drazby:

íienej

ílovej
:h na
isleo,

ísko,

feke
áko
.och
)m,

nového vlastníka.

Cena predmetu drazby uríená
znaleck^m posudkom:

by

248.000,00 Eur

Dátum vyhotovenia

znaleckého posudku:

31,5.2016

¿íslo znaleckého posudku:

20/2016

Znalec:
mu

VySSie uvedené farchy viaznuce na predmete drazby vy~konom záloZného
prava v rámei drazby zaniknú.
Prava osób vypli?vajúcich z vecny"ch bremien na predmete drazby nie sú
dotknuté prechodom vlastníckeho prava drazbou.
Nezanikajú prlpadné nájomné vztfahy k predmetu drazby, prechódzajú na

Ing. Ivan Sirka, evidenfiné dlslo znalca 914 426

- Odborznalca:

stavebnfctvo

- Odvetvie znalca:

odhad hodnoty nehnutel'ností

NajnizSie podanie:

248.000,00

Minimálne prihodenie:

1.500,-Eur

Draíobná zábezpeka:

Vyzaduje sa

V^Ska drazobnej zábezpeky:

15.000,- Eur

Spfisobzlozenia
drazobnej zábezpeky:

Eur

a/ bezhotovostn^m prevodorn, resp. vkladom na úCet draáobnflía
C. 2622865083/1100, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2286 5083, veden?
v Tatra banke, a.s., VS:18002016; alebo
b/ vkladom hotovosti do pokládne drazobnika

(adresa

v hotovosti: Vojtecha Tvrdého 793/21, ¿ilina, 010 01; alebo

pre

vklad

c/ zloíenim do notárskej úschovy, z podmienok ktorej bude vypiyvaf, ze
tato bude uvol'ñená vpróspech drazobnika pre prípad, áe zlozitel'
vykoná na predmetnej draábe najvySSie podanie (tfalej len ,,Notárska
úschova")

d/ vystavenira neodvolatefnej bankovej záruky prevoditeFnej v^luCne na
drazobnika, spiatnej na prvú vy"zvu a platnej minimálne po dobu 15 dni
odo dña konania draáby, vystavenej v prospech veritel'a, lctory^m je
drazobnik (d'alej len ,,Banková záruka")-

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Ooklady preukazujúce
zloienie drazobnej zábezpeky

Do otvorenia draíby.

úCastníkom draíby:

a/ original prikazu na úhradu preukazujúci odpísanie finanín^ch
prostriedkov zúCtu zlozitefá, résp. original dokladu preukazujúceho
vlozenie
finanínych
prostriedkov
na
úfiet
drazobníka
C. 2622865083/1100, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2286 5083, vedeny

v Tatra banke, a.s,, ato vSetko za predpokladu násiedného priptsania

prevedenychv resp. viozenych

fmanCnyeh prostriedkov na Ú5et

drazobnfka C. 2622865083/Í100, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2286
5083, vedeny v Tatra banke, a.s.; álebo

b/ original notárskej zápisnice preúkazujücej zriadenie Nbtárskej uschovy;
c/ original zárüfinej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky

Spósob vrátenia
draiobnej zábezpeky:

a/ bezhotovostnym prevodom na úCet urCeny zloiitel'om; alebo
b/ vrátením zloíenej hotovosti k rukám úfiastnfka dra2by,
c/ vrótením notárskej zápisnice preükazujücej zriadenie 'Notárskej úschovy
ál vrátenfm zárúfinej üstiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky;
ato vSetko bez zbytoCného odkladu, najneskór vSak v lehote 5 dni odo dña
skonc~enia draiby alebo upustenia od dra2by.

Moinost' zloienia

draíobnej zábezpeky
platobnou kartou alebo Sekom:

Úhrada ceny dosiahnutej
vydraíením:

Nie

Cenu dosiahnutü vydraienfm, zníáenú osumu draáobnej zábezpeky, je
vydraiíteF povinn^ uhradif draiíobníkovi v lehote do 15 dni odo dña udelenia
prDílepu, a to bezhotovostnym prevodom, resp. vkladom na úfiet drazobníka
d. 2622865083/1100, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2286 5083 vedeny
v Tatra banke, a^s., VS: 18002016, v lehote do 15 dní odo dña udelenia
príklépUi Ak nie je cena dósiahriutá vydraáeníñi vySSia ako 6.640,- Eur, je
vydraáiter povinn^ zaplatif cenu dosiahnutü vydraáením hned' po skonCeni
dra2by.

Ohliadka predmetu draíby:

1. 19.09.2016 o 11.00 ftod.
2. 26,09.2016 o 11,00 bod.
Pre úCely ohliadky je nevyhnütné kontaktovaf kontaktnú osobu draáobníka

(p. Mgr. Silvia KonCoková, 0911 700030) minimálne 3 pracovné dni pred
dñom óhüadky.
Podmienky odovzdania

predraetu draíby
vydralltel'ovi:

Vlastnicke pravo k predmetu draáby prechádza na vydraáitel'a udelenlm
prfklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydrazením.
U2ívacie pravo k predmetu drazby prechádza na vydraíitel'a odovzdaním
predmetu draiby po uhradenf celej ceny dosiahnutej vydraáením, a to na
základe zápisnice o odovzdani predmetu dra2by vydraiiterovi.
Ak ide o draábu bytu, domu, inej nehnutel'nosti, podniku alebo jeho Casti
alebo ak najnizáie podanie hnutel'nych vecí, práv a in^ch majetkov^ch
hodnót presiahne sumu 33.193^92 Eur, predchádzajúci vlastník je povinny
odóvzdaf predmet drazby na základe predloíenia osvedCeného odpisu
notárskej zápisnice a doloienia totoínosti vydraiitel'a bez zbytoCnych

priefahov.
Draióbnfk je povinny na mieste spísat" zápisnicu o odovzdani predmetu
draíby, V zápisnici uvedie okrem oznafienia predchádzajúceho vlastnlka

predmetu draiby, drazobníka, vydraáitera a predmetu dra2by najma
podrobny opis stovu, v akom sa predmet dra?by vrátane prísluSenstva
nachádzal pri odovzdani.

icnych

¡üceho
)bníka
edeny
(sania

úCet
2286

Nota rs ka zápisnica:

Priebeh draíby bude osvedCeny notárskou zápisnicou spísanou notárom

JUDr.üubicouJonekovou, so sidlomStúrova8638/2A, 01001 ¿¡lina
ÚSastnící draíby:

Úfiastníkom draíby je osoba, ktorá sa dostavila na drazbu s cieRun urobif
podanie a ktorá spííía podmienky ustanovené zákonom C. 527/2002 Z.z. o
dobrovaFnych drazbach. Draíbaje prístupná verejnosti. Na draíbe m6íe byt
prítomná kazdá osoba, ktorá zaplatí vstupné 3,- Eur

Dvy;

Upozornenic:

Upozorñujú sa váetky osoby, kloré majú k predmetu draíby iné prava, íe ich
móíu preukázaf najneskór do zaCatia drazby auplatnif na draíbe ako
draíitelia.

PodFa § 151 ods. 5 ObCianskeho zákonníka, pri vykone záloíného prava
prednostnym záloznym veriteFom uloíí prednostny zálozny verfteT do
notárskej úschovy u notara osvedfiujúceho priebeh draíby v prospech
ostatnych záloznych veritel'ov a záloácu hodnotu vyfazku z predaja zólohu
prevySujúcu pohFadávku zabezpeCenú v jeho prospech po odpoCitani
nevyhnutne a úéelne vynalozenych nákladov v súvislosti s vykonom
záloíného prava.

ivy

dña

ÚCastníkom draáby nemóie byt* dlzník a manzel dlzníka; nikto nemóíe
draíif v ich mene.

PouCcnie:

je

nia

íka
py

lija

!Je

W

podl'a § 2J ods. 2 ai 6 zákona C. 527/2002 Z.z. o dobrovol'n^ch drazbach:
(2) V prípade, ak boli poruáené ustanovenia tohto zákona, móáe osoba, ktorá
tvrdí, áe tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby urfiil
neplatnost" draíby. Pravo domáhaí sa urCenia neplatnosti drazby zaniká, ak
sa neuplatnf 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; l2b) v

tomto pripade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po upiynutf tejto
lehoty. V prípade spolofinej draíby bude neplatná leh tá Cásf draíby, ktoréj sa
takyto rozsudok tyka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá pódala na sude íalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif
prfsluSnej správe katastra nehnutefností zaCatie súdneho konania.

(4) Úcastnfkmi südneho konania o neplatnosf draíby podFa odseku 2 sü
navrhovater draíby, draáobník,
dotknutá osoba podl'a odseku 2.

vydraíiteF,

predchádzajúci

vlastník

a

(5) Ak vydraíitel' zmarü draíbu alebo ak súd uréii draíbu za neplatnú, ÚCinky
príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

(6) Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zaCatia
draíby, ak bolo príCinou oneskoreného zaCatia draíby konanie inej draíby
tym istym draíobnfkom na tom istom mieste a ak neumoínil vlastník
predmetu draíby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu draiby iné ako
vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu draíby.

l2b) § 3 zákona C. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu obCanov Slovenskej

republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v zneni zákona C.

454/2004 Z.z.

V Bratislave, dfla 30.08.2016

za Drazobnfka:

za Navrhovatel'a draíby:

tíffófe'Vfeliká

VA AS

■

prokurista
WEMOVE INVESTMENT, a.s

Slovenská záruCnó a rozvojová banka, a.s.
Mgr. Zuzaría Koláriková
osvcdceny pudpis

Rovnopis tohto Oznamenia o draíbe, s osvedCcnym podpisom navrhovalel'a draáby je vzmysle § 17 ods. 8

zákona C. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych dra^bách, uloieny v sídle draiobnika.

1

MESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BY5TR1CA

Vvvcacné di"ui:

-8. SER 2016

Zvcsené dña:

podpis

osvedCenie
o pravosti podpisu

nil"^ QSVed&Va"Ía P™osti podpisov osvedcujem pravósf podpisu: Mgr. Zuzana Koláriková. dátum
nia,

., r.c.

i, bytom

-

^ T ZÍStÍIía
ÍÍI)

Bratislava dña 31.8.2016

...

--

^

.i.ten.a totoánosti: piatny doklad totoánosti - ú

y^^hh

'tu

-I I"

Mgr. Adriana Bla2eková
zamestnanec povereny

notárom

^■■n¿^P

Upozorncnie! Noiár legalizáciou

neosvedíuje pravdivost' skutoCnostl
uvádzanych v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

"

