Oznámenie o drazbe

016

ProAuctio s.r.o., ako drazobnfk oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb v zmysie ustanovenf zákona
C. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona S. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej Citmosti
(Notársky poriadok) v platnom znení (d'alej ien ,,zákon o dobrovoi'nych drazbách") zverejñuje na zákiade
Zmhivy ovykonaní draSby a v zmysie ustanovenia § 17 zákona o dobrovol'nych drazbách nasledovné
Oznámenie o drazbe:

OznaCeniedraíobníka :

ProAuctio s.r.o.

ICO:

45 408 441

Sídlo:

Horná2J974 01 Banská Bystrica

Zapísany v registri:

Obchodny register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vlozka c

Konajúci:

Mgr. Slavomfr JanSo, konatel'

Gznaíenie

JUDr. Jaroslav Jakubío, PhD.

17775/S

1

navrhovatel'a drazby:
Sídlo:

Mladych budovatei'ov 2,974 11 Banská Bystrica

ICO:

46 164 928

zapísany v Zozname spravcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, znadka správcu: S 1680
správea úpadeu:

KOVOD, a.s. "v konkurze", so sídlom: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská

Bystrica, IÓO: 36 052 957

Miesto koníinia draíby:

Hotel Arcade, Namestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, banketová miestnosf na
1. poschodí

Dátum konania draíby:

16.12.2016

Cas .otvorenia tíraíby:

09:00 hod.

Dra2ba:

Prvé kolo drazby

Predmet drazby pozostáva z nasledovného súboru majetkovych hodnot:
I. Nehnutel'nosti nachádzajúce sa v obci Banská Bystrica, katastrálnom úzenií
Banská Byslrica, evidované Okresnym úradom Banská Bystrica, katasírálny odbor
na:

a) liste vlastníctva (LV) c\ 4968 ako:

Pozemky
- parcelné oíslo KN-C 576/2 ostatné plochy o vymere 1376 m2
- parcelné ¿íslo KN-C 577/2 osíatné piochy o vymere 483 m2
- parcelné Císlo KN-C 577/3 ostatné plochy o vymere 415 m2
- parcelné Císlo KN-C 578/2 zastavané plochy a nádvoria o vymere 180 m2
- parcelné cfslo KN-C 579/2 ostatné plochy o vymere 6 m2

- parcelné Císlo KN-C 5668/3 zastavané plochy a nádvoria o vymere 1535 in2
- parcelné ¿íslo KN-C 5668/4 zastavané plochy a nádvoria o vymere 63 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

b) liste vlastníctva (LV) c\ 6797 ako:
Pozemky

- parceiné Císlo KN-C 574/3 zastavané píochy a nádvoria o vymere 109 m2
- parcelné Císlo KN-C 574/13 zastavané plochy a nádvoria o vymere 46 í 8 m2
Stavba

- vrátníca súpisné Cislo 5632, postavená na parcele C. KN-C 574/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

II. Diobnc stavby a príslusenstvo plniace dopínkovú funkciu k nehnutel'nostiam
(I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najma (nie vSak vylu£ne)
z oplolenia z profilova ného plechu, oplotenia z betónovych dielcov, oplotenia zo
strojového pietiva, poziameho vodovodu, daMovej kaualízácie, odlucovacu
ropnych látok, prípojky el. energíe, vonkajSieho osvetienia, spevnenych plóch
wSeného parkoviska, spevnenych pióch vykupu surovín, mostovej váhy
PREMOVA 60-3-8, tak ako sú opísané vznaleckora posudku c". 16/2016 zo dña
29. 09. 2016, vypracovany clenmi pracovného tímu znaleckej organizácic
KONTECH, s.r.o., TrenCianske Tepiice vzlozcní Ing. Jozef Mercell ing
FrantiSek Nekoranec, Martín Pekarovic.

III. Technologické zuríadenia a elektronika zabudované na nehnufei'nostiach
(I-). zapisané ako samostatné polozky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v óasti
hnutel'né vea, ato polozka Císlo 126 sozna&nim: ,,Elektrick? zabezpefiovací
systém EZS a PTV (rekordér znaCky Neívision Video server + pocitac monitor a

4 kamery, zn. FDNSHR54024"
/d'alej spolu jen »prcdmet dra^by"/

Opis predmetu drazby
a jeho príshiSensíva:

NehnutePnosti, drobné stavby a prísJugenstvo:

"

Predmetom drazby sú nehnutef'nosti, a ío budova vrálnice súp.e5632 s jej
príslusenstvom na pozeinku pare. í. KN-C 574/3 apozeinok pare .6 KN-C
574/13, zapisané na.LV 6797 a pozemky parc.e. KN-C 576/2,577/2 577/3 578/2
579/2, 5668/3 a 5668/4, zapisané na LV C.4968, k.ú. Banská Bystricá, obec
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica a na pozemkoch vybudované oplotenie z
profílovaného plechu, oplotenie z betónovych dielcov, oplotenie zo strojového
pletiva, poziarny vodovod, dazd'ová kanalizácia, odluSovaC ropnych látok
prípojka el. energie, vonkajgie osvetlenie, spevnené plochy urceného parkoviska,'
spevnené plochy vykupu surovín, mostová vaha.

Budova vrátnice sup.á. 5632 je prtzemny nepodpivnideny objekt zastreSeny
plocbou strechou. Osadená je vrovinaiom teréne v priemyseinej zone obce v
zastavanom území Mesta Banská Bystrica, v Íokalite s pribliíne rovnakym

záujmoin o kúpu v porovnaní s ponukou na trhu s predmetnym drahom
nehnutel'nosíí. V danej Íokalite je moznosf prípojenia na vSetky inzinierske siete

technického vybavenia územia v rozsahu el.energie, zeinného plynu, vody a
kanalizácie, prieom budova je na ne aj pripojená s vynimkou zemného plynu
Stavba boia daná do uzívania cea v roku 1975 ako vrálnica pri vstupe do
v^robnóho areálu, v roku 2008 bola prestavaná do dnesnej podoby budovy
v^kupu, pricom Casf stavby vrátnice bola odstránená. Podf'a predlozen^ch
kolaudaCnych rozhodnutí zastupcom vlastnika bou v tomto roku uvedené do
uzívania spevnené plochy na uskladnenie vrakov motorovych vozidiel s
prísíupovou komunikácíou, dazd'ová kanalizácia s odiucovacom olejov a poziarny
vodovod. Budova obsahujúca jedno narfzemné podlaáíe prízemia pozostáva
z admimstratívneho priestora miestnosti kancelárie vyk'upu s jej zázemím
sociálneho zaríadenia WC, a so skíadom. Prístupná je z verejnej miestnej
komumkácie. Zákiady betónové inonoiitické pásy. Obvodové (nosné) a vyplñové
konStrukcie sú murované. Upravy vonkajgích povrchov pozostávajú z hladkych
ornietok na báze umelych látok. Úpravy vnútoraych povrchov tvoria lüadké
vápenné omietky, v sociálnom zariadení je na fiastiach stien keramicky obkiad
Stropna konStrukcia je zeiezobetónová. Kiytinu tvoria ¿iviené za tepla natavované
pasy, klampiarske konátrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podíahy sú z
keramickej dlazby. Vyplne okennych otvorov sú plastové, vstupné vonkajsie
dvere su plastové, vnútorné drevené Wadké. Rozvod vody studenej, teplú úzitkovü
zabezpeíSuje prietokovy ohrieva¿ na el. energía. Vykurovanie na e! eneroiu
prostredmctvora el. konvertorov. ElektroinStalácia je svetelná a motorická °V
budove je zrealizovany rozvod telefónu, zabezpeCovacieho systému a
bleskozyodu. Budova je napojená na verejny rozvod vody, kanalizácie, íelefótmei
siete a eíektrickej energie.

Technologické zariadenia a elektronika:

Polozka Císlo 126 soznagenim: ,,Elcktricky zabezpe¿ovací systém EZS a PTV

(rekordér znaíky Netvision Video server + poCííaC, monitor a 4 kamery, zn.
FPNSHR54024" je v suCasnosti nefunkcny.

Opis stavu predmetu

Predmet drazby je v techníckom stave podl'a popisu predmelu draáby, primeranoni

drazby:

veku a údrzbe.

Oznaíenie a opis práv
a závazkov

viazmicich

na predmete drazby:

Zálozné prava, zapísané na liste vlastnictva £. 4968, k.ú. Banská Bystrica,
zanikajú vo vzfahu k predmetu drazby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dñu
udeleuia priklepu, za predpokiadu zaplatenia ceny dosíahnutej vydrazením;

- Na pare. £. 576/2,577/2,577/3, 578/2, 579/2, 5668/3, 5668/4: Zálozné pravo pre
pohl'adávku PoStová banka, a.s. Dvofákovo nábrezie 4, 811 02 Bratislava, ICO: 31
340 890 C. zml. V 497/2012 zo dña 22.2. 2012 - CZ 417/2012
- Na pare. ¿. 576/2, 577/2, 577/3, 578/2, 579/2, 5668/3, 5668/4: Zálozné pravo pre
pohi'adávku J§T Prívate Investments B.V., Schiphol Boulevard 403, Toren C-4f
1118BK Schíphoi, Holandsko, ICO: 24323401 / Zmíuva o postúpeni pohl'adávky
z29.12.2G!6~A£.zm). 2808/2013 zodña 12.7.2013-CZ 1531/2013, I293/20Í6
- Na pare, 6. 576/2, 577/2, 577/3, 578/2, 579/2, 5668/3, 5668/4: Zálozné pravo pie
pohradávku PoStová banka, a.s., Dvofákovo nábrezie 4, 811 02 Biatislava, ICO:
31 340 890, C. zmí. 4293/20 i 3 zo dña 5. 12. 2013 /Okresny úrad Zilina,
katastrálny odbor/ - CZ 2761 /2013
- Na pare. C. 576/2, 577/2, 577/3, 578/2, 579/2, 5668/3, 5668/4: Zálozné pravo pre
pohl'adávku PoStová banka, a.s., DvoFákovo nábrezie 4, 811 02 Biatislava, ICO:

31 340 890, C. zml. 328/2014 zo dña 9. 7. 2014 /Okresny úrad Zilina, katastrálny

odbor/ ~ÓZ 1952/2014

Nasledujúce vecné bremená ostávajú aj v prípade iSspe§nej drazby zapísané
na liste vlasíníctva C. 6797, k.ií. Banská Bystrica,:

- Vecné bremeno: Pravo prechbdu a prejazdu cez parcely 574/13, 574/3 pre
vlastníka parciel 574/8, 574/9, 574/10, 574/11, 574/12, 574//1, 574/18, 574/19,
574/20, 574/24- tz 123/2003,945/2004,2141/2006,2141/2006,3325/2011
-Vecné bremeno: Povinnosf strpief prechod a prejazd cez p.c\ 574/13 v zmysle
GP 1. 30204160 - 66/2007 zo dña 28.9.2007 v prospech vlastníka p.C. S74/14,
574/21, 574/22 - á.zml. V 6157/2007 zo dña 13.11.2007 - 5z22Ó9/2007
Zálozné prava, zapísané na liste vlastnictva C. 6797, k.ú. Banská Bystrica,
zanikajú vo vzt'ahu k predmetu drazby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dñu
udelenia priklepu, za predpokiadu zaplatenia ceny dosiahnutej vydraáením:
-Zálozné pravo pre pohTadávku PoStová banka, a.s. DvoFákovo nábrezie 4, 8} 1 02

Bratislava, ICO: 31 340 890 t, zml. V 497/2012 zo dña 22.2.2012 - Cz 417/2012

na pare. 6, 574/3, 574/13 + 6. s. 5632 na p. e. 574/3
-Zálozné pravo pre pohl'adávku J§T Prívate investments

B.V.,

Schiphoí

Boulevard 403, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Holandsko, f¿O: 24323401 /
Zmluva o postúpeni pohi'adávky z 29.12.2016 /, C. zml. V 2808/2013 zo dña 12. 7.

2013 - ¿2 1531/2013, 1293/2016 na pare. CKN 6. 574/3, 574/13 + t, s. 5632 na
pare. CKNC. 574/3:
-Zálozné pravo pre pohl'adávku Pogtová banka, a.s., Dvofákovo nábrezie 4, 8II

02 Bratislava, ICO: 31 340 890, ¿. zml. 328/2014 zo dña 9. 7. 2014 /Okresny úrad

Zilina, katastrálny odbor/ - Cz 1952/2014 na pare. CKN £. 574/3, 574/13 + £. s.
5632 na pare. CKN 5. 574/3

Zálozné pravo v prospech: A.P.S. ÍNVEST, s.r.o., so sidlom: Hattalova 12/C,

Bratislava 831 03, ICO: 36 779 261, spolognosf zapfsaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bradslava I, addiel: Sro, Vlozka Císio: 46023/B, viaztiuce na
technologickych zariadeníach, elektronike adrobnych stavbách, zaniká vo
vzt'alm k predmetu draíby podf'a § 93 ods. 2 ZKR leu dñii udelenia príklepu,
za predpokladu zapíaíenia ceny dosiahnutej vydrazením.

Zistená cena predmetu
drastby :

Spósob zistenia ceny
predmetu drazby :

Zistená cena

Nehnutel'nosti, drobné stavby a príslusenstvo:
683 333,33 ebezDPH
Nehnutei'nosti, drobné stavby a príslusensívo:

Znalecky posudok 5. 16/2016 zo dña 29. 09. 2016, vypracovany ólenini
pracovného tímu znaleckej organizácle KONTECH, s.r.o., Treneianske Teplice
v zlozenf ing. Jozef Mercell, Ing, Frantigek Nekoranec, Martín Pekarovig.
4 166,66 € bez DPI1

—

teclmologického
zariadenia a
elekíroniky tvoriacich

súíast'preclmeíu
drazby:

SpSsob zistenia ceny
íechnologicltého
zariadenia a

clektroniky tvoriacich
sii£ast' predmetu

Súptsová

hodnota

hnutel'fiych

vecí

podl'a

súpisu

oddelenej

podstaly,

publikovaného v obchodnom vestníku efslo 155/2015 zo dila 13.08.2015 pod
znaCkouK018024,poío2kac". 126

drazby:

Najiiiz&epodanie:

687499,99 € bez DPH

Minimáhte prihodenfe:
Drazobnii zábezpeka:

49 790,88 €

Sposob zlozenía

drazobnej zábezpeky:

500,00 €

V peniazoch, a to bezhotovostnym prevodom na úCet draSobníka IBAN: SK38
0900 0000 0050 4398 7194 pod variabílnym symbolom: 3272016, alebo
v hotovosti vmieste konania draáby, prípadne zlozením peñazí do notárskej
úschovy.

Vo forme bankovej zárnky

Dra^obnú zábezpeku nie je mo2né zio2if gekom atii platobnou kartou.

Adresa «a zlozenie
drazobnej zábezpeky:

ProAuctio s.r.o., Horná 2,974 01 Banská Bystrica aíebo, v mieste konania drazby,
a to vyluene v den konania dra2by a v case najskor jednu hodinu pred easom
otvorenia drazby.

Doldad
preukazujúci zlozenic

draíobnej zíbezpeky:

Original príkazu na úhradu

peña^njeh prostriedkov

vo

vygke dra^obnej

zábezpeky. ÚCastník bude pripusten^ k draábe, ak do otvorenía draíby bude

dra^obná zábezpeka pripfsaná na úíet dra^obnlka.

Príjmovy pokladniCny doklad preukazujiíci zlozenie peñaznej hotovosti vo vyáke

drazobnej zábezpeky.

Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie batikovej zániky.
Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zíozenie zábezpeky do

notárskej úschovy.

Lehota na zíozenie

draíobnej zábezpeky:

Vrálenie drazobnej
zábezpeky:

Lehota na zlozenie draííobnej zábezpeky zaíína dñom zveiejnenia oznáinenia o
dragbe v Qbchodnom vestniku a konoi stanovenym ¿asom otvorenia drazby.

NeáspeSn^m ufiastníkom draiby, ktorí zloüili drazobnú zábezpeku vhoíovostí^
bude drazobná zábezpeka, vrátená hned' po skonüení draiby. Neúspesnym

úcastníkom drazby, ktorí zlozili drazobnú zábezpeku bezhotovostnym prevodom
na ücet drazobníka, bude dra^obná zábezpeka vrátená bezhotovostnym prevodom

Spósob úhrady ceny
dosialmutej

vydraáením:

Ak je cena dosiahnuiá vydrazením vysiia ako 6.640 6, je vydraziteP povinny

zapiatíf cenu dosiahnutú vydrazením do 15 dní od skoncenía drazby, ak sa
vydrazitel' s navrhovatel'om drazby nedohodnú inak.
Ak nie je cena dosiahnuiá vydrazením vySSia ako 6.640 €, je vydrazitel' povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením hned1 po skonCení drazby.
Cenu dosiahnutú vydrazením je mozné zaplatif v hotovosti hned' po skoncení
drazby v micste konania draáby, v hotovosti v rnieste sídla dra¿obníka, alebo
bezhotovostnym prevodom na ú£et drazobníka IBAN: SK38 0900 0000 0050
4398 7194 pod variabimym symbolom; 3272016.
Draíobná zábezpeka zlozená v pemazoch sa vydrazitel'ovi zapoíítava do ceny
dosialmutej vydraíením.

SpoIoSnost* KOVOD, a.s. "v konkurze", so sídlom Partizánska cesta 91, 974

01

Banská Bystrica, Í¿O: 36 052 957, iC DPH: SK202I642029, je

regístrovanym platitel'om DPH. Suma najniáSieho podania je uvádzaná ako

suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona á. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v.znenf neskorSfch predpisov, vydrazitel' (platitei' DPH),

ktory sa stane prfjemcom plnenia od Úpadcu (platitefe DPH), zapíatí DPH príamo

správcovi dañe, prííom tu dochádza k prenosu dañovej povínnosti na vydraíitel'a.
Vydraziteí', ktory je platitefom DPH, uhradí draáobníkovi cenu dosiahnutú
vydrazením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH je násíedne povinní vyporiadaf
priamo so správcom dañe (DPH). Prenos dañovej povínnosti podl'a § 69 ods. 12
písm. d) zákona o DPH sa tyka le» dodania nehnutel'nostf. V prípade, ak
predmet draáby vydrazí subjekt, kíory nie je platitel'om DPH, je tentó subjekt
povinn^ uhradif priamo drazobnikovi cenu dosiahnutú vydraíením, a to vrátane
prislúcliajijcej DPH.

Obhliadky predmetrt

1. termin 30.11.2016 o 14:30 hod.

draíby:

2.termín 12.12.2016 o 14:30 hod.
Stavebná uiica, Banská Bystrica GPS: 48"44'17.0"N WIO^-S1^

Miesto obhliadky:

Orgatiizaíné opa tren ia
kobhliadkam:

Zaujemcovia o obhlíadku predmetu draíby sa prihlásia telefonicky najneskor

24 hodín pred stanoven^m termínom obhliadky na teíefónne ¿ís!o : 091 i

802 199, pocas pracovnych dníf v Case od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je

mozné vykonat* aj mimo termíny stanovené v oznámeni o drazbe, avSak vyludiie
po predchádzajúcej dohode s draíobníkom.

Nadobiidmitie
vlastníckeho prava k
predmetu drazby:

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej Iehote, prechádza
na neho vlastnícke pravo dfiom udelenía príklepu. Drazobník vydá bez zbytoCného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho aíebo Íného prava vydraziteí'oví potvrdenie
o vydrazení predmetu draáby, a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby
spisuje notárska zápisnica, vydá drazobník vydraiitel'ovi dve vyhotovenia
osved¿eného odpisu notárskej zápisnice,

Podmieiiky odovzdania

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá

predmetu draíby:

draáobník bez zbytoenélio odkladu vydraziterovi predmet drazby a lisíiny, ktoré
osvedáujú vlastnícke pravo a sú ncvyhnutné na nakladanie s predmetom draéby,
alebo osvedíujú iné prava vydraíitel'a k predmetu draíby.
Ak ide o nehnuternosf, podník alebo jeho dast\ odovzdá predchádzajúci vlastník
bez zbytoCnych priefahov predmet drazby, ato na základe predloáenia
osvedeeného odpisu notárskej 2ápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.
Drazobník je povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdanf predmetu dra?.by.

Poucenie podl'a §21
ods. 2 az 6 zákona
c. 527/2002 Z. z.
o dobrovol'nycli
ílraíbách :

(2) V prípade ak sa spochybnuje platnos? záloznej zmíuvy afebo bo« poru«

i.stanoven,a tohto zákona, n.óze osob,, ktorá tvrdí, zc tym bola dotknú á

svoj.ch pravach, Po2,adat' súd, aby urcil neplaínosC dra?.by. Pravo domáhaf sa
ur ema neplatnost, drazby .aniká, ak sa neuplatnf do troch n.esiaco do d

mLirpnp u' -f6vody nepiatnosti dn?by süvis¡a sci v«-2ta
tics neho £nu a troven Ede o draábu domu aiebo byíu, v ktorom má

predohadzajuc, viastník predmetu dm% v case príklepu lías ny trva y

podía osobitného predp.su; ¡2b) v tomto prípade je mozi domáhaf ss nepl

afiasffdrÍl-bP°HP
ynmísa íakyto
'tü lcíloty'V
b«de «iS* £¡í
draáby, ktorej
rozsitdokprípade
í^'ka (§spoIoeiie^dra^
23)
(3) Osoba, ktorá pódala na sude áalobu podra odseku 2, je povín.iá oznániif

príslusnemu okresnému úradu zacaíie súdncho konania

'

(4) ücastníkmi súdneho konania o .leplatnost' drazby pocfl'a odseku 2 Sú

Zt:XÍAÚ^% Vyd^tel' —NW vlastník a iS
(ó) Neplatnost' dra2by nie je mo2né vyslovif z ddvodu oneskorencho zaCatia

drazby n boto príCmou oneskoreného zacatia dra2by konanie inei dwíttS

l'i S£^¿|^
ott t:m m ^ ÍSt°? miCSte«B
a ak neiim0¿I1ÍI
VÍaStník pSSK
^^
^ vykoní

Za Navrhovatel'a ;

Za drazobníka:

f

V Banskej Bystrici, aña 16.11, 2016

VBanskej Bystrici, dña 16. II. 2016

JVDv. Jaroslav JakiibCo, PIiD.
správca úpadcu

íonatel1 spoiocnosti

KOVOD.a.s. "vkonkurze"

Pro/Vuctfo s.r.o.

MESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRECA

Vyvcsené dña:

18.NOV.2016

Zvescné dña:

podpis

