Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystricg
mabú: 0911 522444

fcdiMANAGEMENT

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

OZNÁMEN 1E 0 OPAKOVANEJ DRAZBE
Císlo konania: DM/4/2016

.

"

Debt Management s.r.o. ako drazobník v zmysie §17 zákona c, 527/2002 Z.z. o dobrovornych drazbách, zverejñuje
lasledovné
Oznámenie o opakovanei drazbe:
A.

Dznacenie drazobníka

1.

Dbchodné meno/ meno a

Debt Management s.r.o.

ariezvisko
II.

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Na Troskách

b) Orientaéné/ súpisné Císlo

3

c) Názov obce

Banská Bystrica

e)3tát

Sovenská republíka

III.

Zapísany:

v OROS Banská Bystrica, odd. Sro, vlozka 6.13057/S

IV.

ICO/ dátum narodenia

36 776 190

B.

Oznacenie navrhovatel'a

1.

I.

Obchodné meno/ meno a

|974 01

JUDr. Ing. Tomás Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu BK Bectric

BB, s.r.o., Malachovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica, IÓO:36 621 536

priezvisko
II.

|d) PSC

Sídlo/bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Cesta na stadión

d) Orientainé/ súpisné oíslo

10

c) Názov obce

Banská Bystrica

8)Stát

Slovenská republlka

|d) PSC

|974 04

III.

íapísany:

IV.

CO/dátüm narodenia

40 59 52 42

c-

Miesto konania drazby

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

D.

Dátum konania drazby

12.10.2016

Cas konania drazby

10:00

F.

Kolo drazby

I.kolo

G.

Predmet drazby

Bystrica

Parcely:

■ parcelné
■ parcelné
■ parcelné
■ parcelné
■ parcelné
■ parcelné

aislo
císlo
Císlo
císlo
oíslo
císfo

269/24,
269/25,
269/26,
269/29,
269/30,
269/32,

vymera
v^rnera
vymera
vymera
vymera
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,

zaoísanév katastri néhnutel'ností na LV c.1343. k.ú. Kremnicka. odrc Banská Rystrina, nkrñR Ranská Rystrir.a

|Opis predmetu drazby
Pozemky p.ó. KN-C 269/24, 269/29, 269/32 vedené na LV 6.1343 k.ú. Kremniaka, obec Banská Bystrica sú zastavané

prístupovou cestou BB- FVsany (nedokonéenou) ajej príslusenstvom, preto vyuzitiejedanéexistujúcou líniovou stavbou
yrátaneobmedzenízplatnejlegislatívy. Pazemky p.c. KN-C269/25, 269/26, 269/30, vedené na LV a. 1343 k.ú. Kremnicka

sa nachádzaju nad uvedenou cestou a ich 6asf plochy v zmysie dokumentu územného plánu mesta Banská Bystrica sú

urCené na vyssie vyuzitie na aké slúzia v súcasnosti. Regulatívy funkcného vyuiitia územia definujú mozné vyuzitle
územia pre FZ 01 - Ftilyfunkcná zástavba - územie zastavané obcianskym vybavením, vyrobou a skladmi.

CH.

|Opis stavu predmetu drazby

Pozemky p.c. KN-C269/24, 269/25, 269/26, 269/29, 269/32 vedené na LVc. 1343 k.ú. Kremnicka, obec Banská Bystrica, v

lokalite pod Hájom, na hranlci mestskej fiasti Kremnióka v priemyselnej poiohe krajského mesta Banská Bystrica.
Frevládajúcu zastavbou v lokalite tvoria nebytové stavby pre priemysel s beznym technickym vybavením. Dopravné
Yzt'ahy - pozemky v blízkosti prostriedkov hromadnej dopravy do 400m s dobrou úpravou ciest. V íokalite sú vybudované
ozvody el. energie, zemného plynu, kanalizacné rozvody a miestne rozvody vody.

I.

|Práva a závázky viaznuce na predmete drazby

List vlastníctvac. 1343 ¡evcasti C: farchy bezzápisu

Spoíocnosf zapísaná v Obchodnom registrí Okresného súdu v Banskej Bystrict, ocldief; Sro, v!.c. 13057/S,
ICO: 36 776 190, D!C: 2022376631, císlo úctti IBAN: SK4S 1100 0000 0026 2978 1966, Taita faanka, a.s.

Ka Troskách 5, ?74 01 Sanská Systrice
mobti: 0911 522444
office@d-m.sk.. www.d-m.sk

WaV
[Spósob stanovenia ceny predmetu drazby
Hodnota predmetu drazby bola zistená podFa znaleckého posudkií'ó, 17/2016, ktory vypracoval znalec, Ing. Branisiav
Heger, zapísany v zozname znalcov, tlmocníkov a prekladatetov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod c. 911073, preodbor 37 00 00 Stavebníctvo aodvetvie: 37 01 00 Fbzemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty
nehnuterností, na sumu 78 800,-EUR
60 000,- EUR

Najnizsie podanie

1 000,- EUR

yiinimálne prihodenie
M.

a)vyska

Drazobná zábezpeka

b) spósob zlozenia drazobnej
zábezpeky

6 000,- EUR

1. Bezhotovostny prevod alebo vkíad na úcet drazobnika c SK48 1100 0000 0026 2978
1966, vedeny vTatra banke, a.s., s variabilnym symbolom 42016
2. V hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo v mieste konania drazby,
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani sekom
c) doklad preukazujúci zlozenie
drazobnej zábezpeky

1. Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vyske drazobnej zábezpeky.
Úcastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude drazobná zábezpeka
pripísaná na úñet drazobníka.
2. Hotovost' vo vyske drazobnej zábezpeky.

3. Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Original alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky

Do otvorenia drazby.

e) vrátenie drazobnej zábezpeky

Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby bezhotovostnym
prevodom na úcet úáastníka drazby.

N.

|Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením

vVdraziter je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo
bezhotovostnym prevodom alebo vkladom na úcet drazobníka císlo: SK48 1100 0000 0026 2978 1966, vedeny v Tatra

banke, a.s., s variabilnym symbolom 42016, a todo 15 dníodo dña skoncenia drazby, pricom uvedeny spósob úhrady sa
tyka prípadu, ked1 suma dosiahnutá vydrazením presiahne 6.640,00 EUR, v opacnom prípade je vydraziter povinny uhradtf
cenu dosiahnutú vydrazením hnecT po ukoncení drazby.
O.

Obhliadka predmetu drazby
(dátum)

______^_

dña 04.10. 2016 o 10:00 hod.
a

dña 06.10. 2016 o 14:00 hod.
Miesto obhliadky

Red objektom tvoriacim predmet drazby.

OrganizaCné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konaním obhliadky
natel. 6. 0911 522 444.

P.

Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby

Ak vydraziter zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo dñom
udelenia príklepu. Drazobník vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo ¡ného prava vydrazitefovi

potvrdenie o vydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá
drazobník vydraziteCovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice.

R.

|PodmÍenky odovzdania predmetu drazby

1. ft> nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného odkladu
vydrazitel'ovi predmet drazby a listiny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitera k predmetu drazby a vydraziter prevzatie predmetu draíby písomne potvrdí,
2. Ak ide o nehnuternosf, podnik alebo jeho casf, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdaf predmet drazby na základe
predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitera bez zbytocnych priet'ahov.
Drazobník je povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby
podpíse predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydraziter, Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísaf
alebo ju prevziaf, tato skutocnosf sa vyznaóí v zápisnici a zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.

3. Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydraziter. Tato povinnosf sa nevzfahuje na
náklady, ktoré by ináó nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majitel' alebo drazobník alebo ak ¡m
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydaf predmet drazby zodpovedá vydraziterovi za skodu spósobenú omeskaním s odovzdaním
predmetu drazby.
S.

iPoucenie podía §21 ods. 2 az 6 zákona 6. 527/2002 Z.z. o dobrovornych drazbách:

Spoiocnosf zapísaná v Obchodnom regisírt Okresného súdu \t Bafiskej Bystrici, oddiei: Sro, vl.c. 13OS7/S.
¡CO: 36 776 190, D!C: 2022376631, tíslo ii£tu IBAN: SMS 1100 0000 0026 2978 1966, latía banka, a.s.

a Troskách 3, 974 Oí Banská ByStriea
,obil: 0911 522444

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

katastra ñehnutel'nosti zacatie súdneho¿onania

3. Úcastníkom súdneho konania o neplatnost drazby podi a wau

a) titul
—

g tohtQ Qznámenia 0 dra2be.

JUDr.

b) meno

Zora

c) priezvisko

Belková

d) sídlo

tohto oznámenia 0 drazbe sú navrhovateí drazby

p

Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici ...fr:

Za drazobníka:

Mgr. Marcel Kozák
prokurista spolocnosti
Debt Management s.r.o.

Za navrhovatel'a:

JUDr. Ing. Tomás Oravec
Správca konkurznej podstaty
úpadcu BK Electric BB, s.r.o.

BYSTE1CA

23. lSl
i

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihv osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Ing., Mgr. TomáS Oravec, dátum
narodenia
, r.c.
— .bytom
.
'
.--■.:.
ktorého(ej) totoínosf

som zistil(a) zákonnym sposobom, sposob zistenia totoznosti: platny dokiad totoznosti - uradny doklad: übciansky

preukaz, seria a/alebo císlo:

" , ktory(á) listinu predo mnou vlastnorucne podpísal(a). Centrálny register

osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 712069/2016.

Banská Bystrica dña 21.9.2016

Renata Budajová
zamestnanec povereny

JUDr. ZOROU BELKOVOU
notárom sosídlom v Banskej Bystrici

Upozornenie! Notar legalizáciou
neosvedSuje pravdivost1 skuto6ností
uvádzan^ch v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

