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ANAGEMENT
OZNÁMENIE O OPAfcOVANEJ DRAZBE
Císlo konania: DM/4/2016

Debt Management s.r.o. ako drazobník v zmysie § 17 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovomych drazbách,
zverejñuje nasledovné
Oznámenie o opakovanej drazbe:
Oznacenie drazobníka

A.

Obchodné meno/ meno a

|Debt Management s.r.o.

jpriezvisko

jsídlo/ bydlisko

II.

a) Názov ulice/verejného

¡Na Troskách

priestranstva

b) Orientacné/ súpisné císlo
c) Názov obce

Banská Bystrica

e} Stát

Slovenská republika

|d) PSC

(974 01

Zapísany:

v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vlozka c. 13057/S

IV.

ICO/ dátum narodenia

36 776 190

B.

Oznacenie navrhovatel'a

1.

Obchodné meno/ meno a JUDr. ing. Tomás Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu BK Electric

II.

¡Sídlo/ bydlisko

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

priezvisko
aj Názov ulice/verejného

Cesta na stadión

priestranstva

b) Orientacné/ súpisné císlo

¡10

¡c) Názov obce

Banská Bystrica

le) Stát

¡Slovenská republika

¡d) PSC

974 04

íapisany:

IV.

ICO/ dátum narodenia
Miesto konania drazby

G.

40 59 52 42

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

Dátum konania drazby

15.11.2016

Cas konania drazby

10:00

Kolo drazby

II. kolo

Predmet drazby

Predmetom drazby je nasledujuci súbor nehnutemostí ako stojí a lezí.
Parcely:

-

parcelné
parcelné
parcelné
parcelné
parcelné
parcelné

císlo
císlo
císlo
císlo
císlo
císlo

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

vymera
vymera
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,

zapísané v katastri nennutelViostí na LV c.1343, katastrálne územie Kremnicka, obec Banská Bystrica, okres
Banská Bystrica, v spoluvlastníckom podiele 1/1 úpadcu BK Electric BB, s.r.o. ICO: 36 621536, Malachovská
cesta 46, 974 01 Banská Bystrica.

Spolocnost' zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vi.c. 13057/S,
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¡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 "s
zastavané prístupovou cestou BB - Prsany (nedokoncenou) a jej príslusenstvom, preto vyuzitie je dan
existujúcou líniovou stavbou vrátane obmedzení z platnej legislatívy. Pozemky p.c. KN-C 269/25, 269/2(
269/30, vedené na LV c. 1343 k.ú. Kremnicka sa nachádzajú nad uvedenou cestou a ich cast' plochy v zmysl
ídokumentu územného plánu mesta Banská Bystrica sú urcené na vyssie vyuzitie na aké síúzia v súcasnost
IRegulatívy funkcného vyuzitia územia definujú mozné vyuzitie územia pre PZ 01 - Polyfunkcná zástavba - územii
¡zastavan^obcianskym vybavením, vyrobou a skladmi.
;CH.

Opis stavu predmetu drazby

jPozemky
p.c. KN-C 269/24,
j

?T71Í7rT

~~

~~~

—

^

pystrica, v Iokalite pod Hájom, na hranici mesískej casti Kremnicka v priemyselnej polohe krajského mest;

jBanská Bystrica. Prevladajucu zastavbou v lokalite tvoria nebytové stavby pre priemysei s beznym technickyrr

jvybavením. Dopravné vzt'ahy - pozemky v blízkosti prostriedkov hromadnej dopravy do 400m s dobrou úpravou

jciest. V lokalite sú vybudované rozvody el. energie, zemného plynu, kanalizacné rozvody a miestne rozvodv
jvody.
I.

Prava a závázky viaznuce na predmete drazby

List vlastníctva c. 1343 je v casti C: t'archy bez zápisu
ti.

Spósob stanovenia ceny predmetu drazby

Hodnota predmetu drazby bola zistená podra znaleckého posudku c. 17/2016, ktory vypracoval znalec Ing
iBrapjslav Heger, zapísany v zozname znalcov, tlmocníkov a prekladateíov, vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pod c. 911073, pre odbor 37 00 00 Stavebníctvo a odvetvie: 37 01 00
Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnutel'ností, na sumu 78 800,- EUR.
Najnizsie podanie

45 000,- EUR

Minimálne prihodenie 1000,- EUR
M.

Drazobná zábezpeka

b) spósob zlozenia
drazobnej zábezpeky

a) vyska

4 500,- EUR

•

Bezhotovostny prevod alebo vklad na úcet drazobníka c SK48 1100 0000

•

V hotovosti do pokíadne v sídle drazobníka alebo v mieste konania drazby.

•

Banková záruka.

•

Notárska úschova.

0026 29781966, vedeny v Tatra banke, a.s., s variabilnym symbolom 42016

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit' platobnou kartou ani sekom.
c) doklad preukazujúci

Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vyske drazobnej

zlozenie drazobnej

zábezpeky. Úcastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude

zábezpeky

drazobná zábezpeka pripísaná na úcet drazobníka.
Hotovost'vo v^ske drazobnej zábezpeky.
Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
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 úcastníka drazby.

N.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením

vydrazitel1 je povinny zaplatit' cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokíadne v sídle drazobníka alebo
bezhotovostnym prevodom alebo vkladom na úcet drazobníka císlo: SK48 1100 0000 0026 2978 1966, vedeny
vTatra banke, a.s., svariabilnym symbolom 42016, ato do 15 dníodo dña skoncenia drazby, pricom uvedeny
spósob úhrady sa tyka prípadu, ked'suma dosiahnutá vydrazením presiahne 6.640,00 EUR, vopacnom prípade
je vydraziter povinny uhradit' cenu dosiahnutú vydrazením hned' po ukoncení drazby.
Spolocnost' zapi5aná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.c. 13057/S,
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Obhliadka predmetu

o.

strica s

dña 09.11.2016 o 1^:00 hod.

je dan
269/2(
i zmysl

iMiesto obhliadky

iPred objektom tvoriacim predmet drazby.

jOrganizacné opatrenia

jzáujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konaním

■

íasnost
územi<

Dña 03.11.2016 o 10:00 hod.,

drazby (dátum)

P.

jobhliadky na tel. c. 0911522 444.

Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby

Ak vydrazitef zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo

Banskí
meste"

níckyrr
oravou

dñom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo inéhoj
prava vydrazitel'ovi potvrdenie ovydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazbyí
spisuje notárska zápisnica vydá

drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu

notárskej

zápisnice.
R.

¡Podmienky odovzdania predmetu drazby

1. Po nadobudnutí vfastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného

odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a listiny, ktoré osvedcuju vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom drazby alebo osvedcuju iné prava vydrazitera k predmetu drazby a vydrazitef prevzatie predmetu
drazby písomne potvrdí.

¡2. Ak ¡de o nehnutefnost', podník alebo jeho casi, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat' predmet drazby

- Ing.

tvom

1 od

jna základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitera bez

jzbytocnych priet'ahov. Drazobník je povinny na mieste spísat1 zapisnicu o odovzdanPpredmetu drazby. Zapisnicu
o odovTdaní predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel', Ak
jniektorá osoba odmietne zapisnicu podpísat' alebo ju prevziat', tato skutocnost' sa vyznací v zápisnici a zápisnica

jsa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.
¡.

3. Vsetky nákíady spojené sodovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydrazitef. Tato povinnost' sa

mol
16

nevzt'ahuje na náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majítel1
alebo drazobník alebo ak im tíeto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

4. Osoba povinná vydat' predmet drazby zodpovedá vydrazitei'ovi za skodu spósobenú omeskaním s odovzdaním
predmetu drazby.
S.

Poucenie podía § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych draíbách:

1. V prípade, ak boli porusené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym

bola dotknutá na svojich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost' drazby.*Právo domáhaf sa urcenia
neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príkiepu, ak dóvody neplatnosti drazby
súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu aiebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu drazby v case príklepu hláseny trvaly pobyt podía zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu

obcanov Slovenskej republiky a registri obyvatefov Slovenskej republiky v znení zákona c. 454/2004 Z.z., v tomto
prípade je mozné domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolocnej drazby bude
neplatná len tá casi 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'
prfslusnej správe katastra nehnutemostízacatie súdneho konania.

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

|4. Ak vydraziter zmaril drazbu alebo ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
Spolocnost' zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.c. 13057/S,
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fe Nepíatnost' drazby nie je mozné vyslovit' z dovodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícino
pneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste alebo a
¡neumoznil vlastník predmetu drazbv, ako aj osoba," ktorá má k predmetu drazby ¡né ako vlastnicke pravc
yykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby,

ÍT~

Etituli

JNotár

.

^—

[lUDr.
¡Zora

;b} meno

!c) priezvisko

iBelková

JNa Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici

Za navrhovatel'a:

Za drazobníka:

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

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

ÍHESTSKY URAB
BANSKÁ BYSTRICA

27 0 KT. 2016
Zvcscnc dfiu:

podpis

Spoíocnosí zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vl.c. 13057/S,
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