Oznámenie o drazbe
Zn. 3452016

ProAuctio s.r.o., ako drazobník oprávneny k vykomi dobrovol'nych draíieb v zmysle ustanovení zákona
C. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona C. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej Cinnosti
(Notársky poriadok) v platnom znení (d'alej len ,,zákon o dobrovol'nych drazbách") a zákona 5. 7/2005 Z. z.
Zákon o konkurze a reStrukturalizácíi a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,ZKR") zverejñuje na
základe Zmluvy o vykonaní drazby a v zmysle ustanovení § 17 zákona o dobrovoFnych drazbách nasledovné
Oznámenie o drazbe :
!
Oznaíenie drazobníka :

ProAuctio s.r.o.

ICO:
Sídlo:

45 408 441
Homá2,974 01BanskáBystrica

Zapísany v registri:

Obchodny register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro;-vlozka C.

Konajúci:

Mgr. Slavomír Janso, konatel'

Oznaíenie

JUDr. Ja ros la v Jakubío, PhD.

17775/S

navrhovatel'a:
So sídlom:

Mlad^ch budovatel'ov 2,974 11 Banská Bystrica

ICO:

46 164 928

zapísany v zozname správcov vedenom Mínisterstvom spravodlivosti SR, znafika správcu: S 1680
správca úpadcu:

KOVOD, a.s. "v konkurze", so sídlom: Partízánska cesta 91, 974 01 Banská
Bystrica, ICO: 36 052 957

Miesto konania draiby:

Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01
miestnost* na 1. poschodí

Dátum konania drazby:

09.06.2017

Cas otvorenia draiby:

9:30 hod.

Drazba:

Prvé kolo drazby

Oznaíenie predmetu

I. Nehnutel'nosti nachádzajúce sa v Banskej Bystríci, okres Banská Bystrica,
katastrálnom území Banská Bystrica, evidované Okresnym úradom Banská
Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) 6. 7344 ako:

drazby;

J

Banská Bystrica, mala banketová

Pozemky
-parcelnéeisloKN-C584/l,2astavanéplochyanádvoriaovymere 1152 m2
- parcelné Oíslo KN-C 584/2, zastavané plochy a nádvoria o vymere 332 nü

- parcelné
- parcelné
- parcelné
- parcelné
- parcelné
- parcelné

Císlo
£fslo
Císlo
Císlo
Císlo
Clslo

KN-C
KN-C
KN-C
KN-C
KN-C
KN-C

584/5, zastavané plochy a nádvoria o vymere 976 m2
584/6, zastavané plochy a nádvoria o vymere 855 m2
584/7, zastavané plochy a nádvoria o vymere 596 m2
584/8, zastavané plochy a nádvoria o vymere 1021 m2
584/10, zastavané plochy a nádvoria o vymere 127 m2
584/11, zastavané plochy a nádvoria o vymere 2350 m2

- parcelné Císlo KN-C 584/13, zastavané plochy a nádvoria o vymere 221 m2

- parcelné iííslo KN-C 584/18, zastavané plochy a nádvoria o vymere 973 m2
- parcelné Císlo KN-C 584/19, zastavané plochy a nádvoria o vymere 21 m2
- parcelné Císlo KN-C 584/20, zastavané plochy a nádvoria o vymere 5 m2
- parcelné Císlo KN-C 584/21, zastavané plochy a nádvoria o vymere 444 m2
Stavby
- Neobytná budova súpisné díslo 2536, postavená na parcele ííslo KN-C 584/2
- Neobytná budova súpisné Císlo 5514, postavená na parcele Císlo KN-C 584/7
- Rozostavaná skladovacia hala bez súpisného Císla, postavená na parcele Císlo
KN-C 584/6
- Rozostavaná stavba - vrátnica bez súpisného Císla, postavená na parcele Císlo

KN-C 584/19
- Rozostavaná skladovacia hala 2 bez súpisného Císla, postavená na parcele Císlo
KN-C 584/21
Spoluvlastnicky podiel: 1/1

II. Drobné stavby a príslusenstvo plniace doplnkovú ñinkciu k nehnutel'nostiam
(I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najtna (nie váak vylufine):
Oploteníe z profilovaného plechu, Oplotenie zo strojového pletiva, Areáíové

rozvody vody na parcelách

eísla 584/1, 584/5,
584/11, 584/13, 584/18,
Vodomemá Sachta na parcele dislo 584/13, Dazd'ová kanalizácia na parcelách
Éísla 584/1, 584/5, 548/8, 584/11, 584/18, Splagková kanalizácia na parcelách
Císla 584/1, 584/18, OdlucovatS ropnych látok na parcele Císlo 584/18, Rozvody
elektrickej energie na parcelách Císla 584/1, 584/5, 584/11, 584/18, 584/20,
Trafostanica na parcele aislo 584/20, Spevnené pJochy na parcelách Císla 584/1,
584/5, 548/8, 584/11, 584/18, Mostová vaha na parcele Císlo 584/1, tak ako sú
opísané vznaleckom posudku C. 43/2016 zo dña 12. 12. 2016, vypracovany
clenmi pracovného tímu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., TrenCianskc
Teplice v zloáení Ing. Jozef Mercell, Ing. Frantiáek Nekoranec, Martin PekaroviC.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

III. Technologické zariadenia a elekíronika: zabudované na nehnutel'nostiach
(L), zapísané ako samostatné polozky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v Casti

hnuíel'né veci a elektronika a iny hnutel'ny majetok, a to polozka Císlo 185
s oznaCením: ,,Kamerovy systém - 2x poCítaC, 2x monitor, 10 ks kamier",
poloáka Císlo 134 s oznaCením: ,,PIynovy kotol VIESSMANN", poiozka Císlo 131
s oznacením: ,,Elektricky zabezpeáovací systém (EZS)", poloáka Císlo 135
s oznaCením: ,,Elektricky zabezpeCovací systém (EZS)"

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

IV. Drobné stavby a príslusenstvo plniace doplnkovú fiínkciu k nehnutefnostiam
(I.), zapísané v kartách majetku úpadcu, nezapísané na listoch vlastníctva,
pozostávajúce najma (nie vSak vyluCne): Vonkajáie osvetlenie, Poáíarny vodovod
Spoluvlastnfcky podiel: 1/1
/d'nlei len ,,prcdmet drazby"/

Opis predmetu drazby
a jeho prísluáensrva:

Nehnutel'nosti, drobné stavby a príslusenstvo:
Neobytná budova autorizovaaého pracoviska súpísné císlo 2536 na parcele
físlo 5S4/2
Budova je CiastoCne prizemny a c'iastoc'ne dvojpodlaány nepodpivniíeny objekt

zastregeny CiastoCne sedlovou a c'iastoc'ne pultovou plochou strechou. Osadená je
v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská
Bystrica. V danej lokalite je moznosf pripojenia na vgetky inzinierske siete
technického vybavenia územia v rozsahu eLenergie, zemného plynu, vody a
kanalizácie, priCom budova je na ne aj pripojená s vynimkou zemného plynu.
Stavba bola daná do uzívania cea v roku 1980, v roku 2008 bola zrekongtruovaná.
Dispozifiné rieáenie:
Budova obsahujúca CiastoCne jedno nadzemné podlaáie prízemia pozostáva z
dielensk^ch a skladovych priestorov, sociálnych miestností, a v nizsej jufnej casti

kotoiña. CiastoÉné druhé nadzemné podlazie obsahuje administratívne priestory
kancelárií.
Technicky popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pásy. Obvodové (nosné) a vyplñové kongtrukcie sú

murované. Úpravy vonkajáích povrchov pozostávajú z hladk^ch omíetok na báze
umelych látok. Úpravy vnútomych povrchov tvoria hladké vápenné omietky, v
sociálnom zaríadení je na Castiach stien keramick^ obklad. Stropné konStrukcie sü
zelezobetónové vrátane ni2Sej konátrukcie plochej strechy, prevaznú Casr* streSnej
kon§trukcie tvoria stre§né vazníky. Krytinu tvorí pozinkovany plech, aj
kJampiarske konstrukcie sú z pozínkovanéno plechu. Podlahy sú z cementového
poteru, povlakového PVC, resp. z keramickej dlazby. Vyplne okennych otvorov
sú drevené a plastové, vstupné vonkajsie dvere a vráta sú plastové, vnútorné
drevené hladké. Rozvod vody studenej, teplú úáitkovú zabezpeCuje prietokovy
ohrievaC na el. energiu. Vykurovanie je ústredné teplovodné z kotolne ako aj na
el. energiu prostredníctvom el. konvektorov. Elektroingtalácia je svetelná a
motorická. Budova je pripojená na rozvody vody, kanalizácie, a elektrickej

energie.

Neobytná budova skladov súpisné Císlo 5514 na parcele Císlo 584/7
Budova je prízemny nepodpivniíeny objekt zastregeny sedlovou strechou.
Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území
Mesta Banská Bystrica. V danej lokatite je moznosf* pripojenia na vSetky
inzinierske siete technického vybavenia územia v rozsahu el.energie, zemného
plynu, vody a kanalizácie, priíom budova je pripojená lenna el. energm. Stavba
bola daná do uzívania cea v roku 1970, v roku 2008 bola CiastoCne
zrekongtruovaná.

DispoziCné ríeseme:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlazie prízemia pozostáva zo skladovych

priestorov.

Technicky popis vyhotovenia:
Základy betónové monolitické pásy. Obvodové (nosné) a vyplñové konátrukcíe sú

murované. Úpravy vonkajSích povrchov sú brizoTÍtbvé..-..Úpjtavy vnútornych

povrchov tvoria hladké vápenné omietky. StreSnú konstrukciu tvoria streáné
vazníky. Krytínu tvorí pozinkovany plech, aj klampiarske konStrukcie sú z
pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru. Vyplne okennych a
dvemych otvorov sú ocel'ové jednoduché. ElektroinStalácia je svetelná a
motorická. Budova je pripojená na rozvody elektrickej energie.
Skladovacia hala bez súpisného Sísla na parcele ííslo 584/6
Budova je prízemn^ nepodpivni5eny objekt zastreSeny sedlovou strechou.
Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území
Mesta Banská Bystrica. V danej lokalite je moznosf pripojenia na vSetky
inzinierske siete technického vybavenia úzeraia v rozsahu el.energie, zemného
plynu, vody a kanalizácie, priCom budova je pripojená len na el.energiu. Stavba
bola daná do uáívania v roku 2011.
DispoziCné ríeseme:
Budova obsahujúca jedno nadzemné podlazie prízemia pozostáva z jednej
miestnosti skladu.
Technicky popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pásy a patky. Nosnou konStrukciou je ocel'ová
konátrukcia z tyCov^ch prvkov, stresnú konStrukciu tvoria priehradové vSzníky.

Obvodovú v^plñovú konStmkciu tvorí betónová stena do vyáky 2,5 m od
betónovej liatej podlahy, ostatné obvodové konStrukcie vrátane streSnej krytiny sú
z profílovanéno plechu s povrchovou protikoróznou úpravou. Klampiarske
konStrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vyplne okennych otvorov sú ocel'ové
jednoduché, vstupné vonkajSie dvere sú ocel'ové, vstupné vráta sú plastové
roletové s ovládaním a pohonom na el.energiu. Elektrom§talácia je svetelná a
motorická.

Vrátnica bez súpisného Cfsla na parcele üíslo 584/19
Budova je prízemny nepodpívniCen^ objekt zastreSeny plochou strechou. Osadená
je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta

Banská Bystrica. V danej lokalite je moznosf pripojenia na vSetky inz'inierske
siete technického vybavenia územia v rozsahu el.energie, zemného plynus vody a
kanalizácie, pr¡£om budova je pripojená len na el. energiu. Stavba bola daná do
uiívania v roku 2011 .

DispoziCné rieSenie:
Budova obsahujúca jedno nadzemné podlazie prízemia pozostáva z miestnosti
kancelárie - vrátnice a z miestnosti Satne.
Technicky popis vyhotovenia:
Základy betónové monolitické pásyv Obvodové (nosné) a vyplñové konStrukcie sú

murované z keramickych tvárnic. Úpravy vonkajáích a vnútoraych povrchov sú

zhladk^ch
vápennocementov^ch
omietok.
Stresnú
konstrukciu
tvorí
ielezobetónová doska plochej strechy s tepelnou izoláciou. Krytinu tvorí áivifiná
hydroizolácia, klampiarske konStrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z
keramickej dlaSby. Vyplne okennych a dvernych otvorov sú plastové s izolaCn^m
dvojsklom. Elektroins'talácia je svetelná. Budova je pripojená na rozvody
elektrickej energie.

Skladovacia hala 2 bez súpisného císla na parcele ífslo 584/21
Budova je prízemny nepodpivniCeny objekt zastreSeny sedlovou strechou.
Osadená je v rovínatom teréne v príemyselnej zóne obce v zastavanom území
Mesta Banská Bystríca. V danej lokalite je moznosf pripojenia na vsetky

ináínierske siete technického vybavenia územia v rozsahu elenergíe, zemného

plynu, vody a kanalizácie, priCom budova je pripojená lcn na el.energiu. Stavba
bola daná do uáivania v roku 2011.
Dispozicné ríeseme:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlaáie prízemia pozostáva z jednej
miestností skladu.

Technicky popis vyhotovenia;

Základy betónové monolitické pásy a patky. Nosnou konStrukciou je oceFová
kongtrukcia z tyCovych prvkov, streSnú konStrukciu tvoria priehradové vazníky.
Obvodovú vyplñovú kongtrukciu tvorí zo zadnej strany a z íastí bocnych stien
betónová stena do vySky 2 m od betónovej líatej>Appdlahy} ostatné obvodové
konStrukcie vrátane streánej krytiny sú z profílovaného plechu s povrchovou
protikoróznou úpravou. Klampiarske kongtrukcie sú z pozinkovaného plechu.
Vyplne okennych otvorov sú ocel'ové jednoduché, vstupné vráta sú plastové
roletové s ovládanfm a pohonom na elenergiu. ElektroinStalácia je svetelná a
motorická.

Technologické zarladenia a elekíronika:

Polozla císlo 185 s oznacením: ,,Kamerovy systém - 2x pocftac, 2x monitor , 10
ks kamier" je v súCasnosti nefunkcny, polozka císlo 134 s oznacením; ,,Plynovy
kotol VIESSMANN" je v súCasnosti nefunkCny, poloáka císlo 131 s oznacenfm;
,,Elektricky zabezpeíovací systém (EZS)" - funkCny, poloáka Císlo 135 s
oznacením; ,,E!ektricky zabezpeiovací systém (EZS) - funkcny
Opis stavu predmetu

Predmet draáby je v technickom stave podl'a popisu predmetu drazby, primeranom

draíby:

veku a údrzbe.

Oznaíenie

a závazkov

a opis práv

Zálozné prava, zapfsané na liste vlastníctva c. 7344 Icú. Banská Bystrica,

viaznucich

zanikajú vo vzt'ahu k predmetu drazby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dñu
udelenia príklepu, za predpokladu zaplatenia ceny dosíahnutcj vydrazením:

na predmete draíby:

•
Na pare. í. 584/2, 584/18 + £. s. 2536 na p. c. 584/2, rozost. stavba na p.
e. 584/21, rozost. stav ba na p. i. 584/6; Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová

banka, a.s. Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, iCO: 31 340 8901. zml. V
6616/2010 zo dña 31. 1.2011 - tZ 273/2011

•
Na pare. 5. 584/5f 584/6, 584/13, 584/20 + 6. s. 5513 na p. C. 584/7:
Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová banka, a.s., Prievozská 2/B, 821 09

Bratislava, ICO. 31 340 890 c. zml. V 1870/2011 zo dña 16. 5. 2011 - ÓZ
1036/2011

•
Na pare. c. 584/2, 584/18, 584/5, 584/6, 584/13, 584/20, 584/1, 584/7,
584/8, 584/10, 584/11, 584/19, 584/21 + 6. s. 2536 na p. C. 584/2, rozostavaná

stavba na p. £. 584/6, ro^stavaná stavba na p. c\ 584/21, c. s. 5514 na p. 5. 584/7,
rozostavaná stavba na p. C. 584/19: Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová banka,

a.s., Dvofákovo nábrezie 4, 811 02 Bratislava, l£O; 31 340 890 c. zml. V
19662/2011 zo dña 16. 2. 2012 (Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava) - CZ 598/2012
•

Na pare. c. 584/2, 584/18, 584/5, 584/6, 584/13, 584/20, 584/1, 584/7,

584/8, 584/iO, 584/11, 584/19, 584/21 + 5. s. 2536 na p. C. 584/2, rozostavaná
stavba na p. c. 584/6, rozostavaná stavba na p. 5. 584/21, 6. s. 5514 nap. C. 584/7,

rozostavaná stavba na p. c\ 584/19; Zálozné pravo pre pohí'adávku PoStová banka,

a.s., DvoFákovo nábrezie 4, 811 02 Bratislava, tóO: 31 340 890 c. zmí. V

5439/2011 zo dña 23.4.2012 (Správa katastra TrenCín V 5498/2011 ) - 1050/2012
•

584/11,

Na pare. CKN C. 584/1, 584/2, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/10,

584/13, 584/18, 584/19, 584/20, 584/21 + rozostavaná stavba na pare.

CKN C. 584/6, rozostavaná stavba na paro. CKN c\ 584/21, rozostavaná stavba na
pare. CKN c. 584/19, C. s. 2536 na pare. CKN 584/2, t. s. 5514 na pare. CKN C.
584/7: Zálozné pravo pre pohradávku J§T Prívate Investments B.V., Schiphol

Boulevard 403, Toren C-4, 1118BK Schíphol, Holandsko, ICO: 24323401 /
Zmluva o postúpení pohl'adávky z 29.12.2016 /, C. zml. 2808/2013 zo dña 12. 7.
2013-02 1531/2013,1293/2016
•
Na pare. CKN 6. 584/1, 584/2, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/10,
584/11, 584/13, 584/18, 584/19, 584/20, 584/21 + rozostavaná stavba na pare.
CKN £. 584/6, rozostavaná stavba na pare. CKN c\ 584/21, rozostavaná stavba na
pare. CKN C. 584/19, c. s. 2536 na pare. CKN 584/2, c. s. 5514 na pare. CKN ¿5.
584/7: Zálozné pravo pre pohí'adávku PoStová banka, a.s., DvoFákovo nábrezie 4,
811 02 Bratislava, ICO: 31 340 890, C. zmL 4293/2013 zo dña 5. 12. 2013
/Okresny úrad Zilina, katastrálny odbor/ - CZ 2761/2013
•
Na pare. CKN 6. 584/1, 584/2, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/10,
584/11, 584/13, 584/18, 584/19, 584/20, 584/21 + rozostavaná stavba na pare.
CKN c\ 584/6, rozostavaná stavba na pare. CKN 2. 584/21, rozostavaná stavba na
pare. CKN C. 584/19, C. s. 2536 na pare. CKN 584/2J5. s. 5514 na pare. CKN C.
584/7: Zálozné pravo pre pohfadávku PoStová banka, a:s^Bv©fákovo nábrezie 4,
811 02 Bratislava, ICO:3I 340 890, c". zml. 328/2014 zo dña 9. 7. 2014 /Okresn;?

úrad Zílina, katastrálny odbor/ - ¿Z 1952/2014

Záloíné pravo v prospech: A.P.S. INVEST, s.r.o., so sídlom: Hatíalova 12/Ct
Bratislava 831 03, ICO: 36 779 261, spoloCnosf zapfsaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vlozka Císlo: 46023/B, viaznuce na
technologick^ch zariadeniach, elektronike a drobnyoh stavbách, zaniká vo
vzt'ahu k predmetu drazby podra § 93 ods. 2 ZKR ku dñu udelenia prfklepu,
za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydrazenfm
Zistená cena
nehnutel'ností

Nehnuternosti, drobné stavby a prísluSenstvo:
975 000,00 ebezDPH

tvoriacich súíast'
predmetu drazby:

Spósob zístenia ceny

predmetu draíby:

Zistená cena
technologického
zariadenia a elektroniky

Nehnutel'nosti, drobné stavby a prísIuSenstvo:
ZnaleckJ/posudok C. 43/2016 zo dña 12.12.2016, vypracovany Clenmi

pracovného tímu znaleckej organizácie KONTECH, s,r.o., TrenCianske Teplice
v zlození Ing. Jozef Mercell, Ing. FrantiSek Nekoranec, Martin Pekarovi5.
2 666,67 bezDPH

tvoriacich súíast*
predmetu draíby:
Spósob zistenia ceny
technologického

zariadenia a elektroniky
tvoriacich súCast'

Súpisová hodnota hnutel'n^ch vecí podra súpisu oddelenej podstaty,
publikovaného v obchodnom vestníku ¿íslo 155/2015 zo dña 13.08.2015 pod
znaCkouK018024,polozky «. 185,134,131, 135

predmetu dra^by:
NajnizSie podante:

977 666.67 € bez DPH

Minimillne prihodenle:

500,00 €

Drazobná zábezpeka:

49 790,88 €

Spósob zlozenia

V peniazoch, ato bezhotovostn^m prevodom na úiíet dratobníka IBAN: SK3S

draáobnej zábezpeky:

0900 0000 0050 4398 7.194 pod variabilnym symbolom: 3452016, alebo
vhotovosti vmieste konania drazby, prípadne ziozením peñazí do notárskej
úschovy.
Vo forme bankovej záruky
Drazobná zábezpeku nie je mozné zlozil* §ekom ani platobnou kartou.

Adresa na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

ProAuctios.r.o., Horná 2,974 01 Banská Bystrica alebo, v mieste konania drazby,
ato v^luCne vdeñ konania drazby av£Sase najskdr jednu hodinu pred íasom
otvorenia drazby.

Doklad

preukazujúci zloíenie
drazobnej zábezpeky:

Original

príkazu na úhradu peñaznych

prostriedkov

vo vyáke

drazobnej

zábezpeky. ÚCastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude
drazobná zábezpeka pripísaná na úCet drazobníka,
Príjmovy pokladnicny doklad preukazujúci zloíenie peñaznej hotovosti vo vySke
drazobnej zábezpeky.

Original alebo overená kópia dokladu prenkazujúceho vystavenie bankovej záruky.
Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zlozenie zábezpeky do
notárskej úschovy.

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky
Vrátenie drazobnej
zábezpeky:

Spdsob úhrady ceny
dosiahnutej
vydrazením:

,

Lehota na zlozenie draáobnej zábezpeky zaSína dñom zverejnenia oznámenia o
drazbe v Obchodnom vestniku a konCí stanovenffm Casom otvorenia drazby.
NeúspeSnyin iKSastníkom drazby, ktorf zloáüi drazobn& zábezpeku v hotovosti,
bude drazobná zábezpeka vrátená hned' po skonfiení drazby. NeúspeSnyrn
úcastníkom drazby, ktorí zlozili drazobnú zábezpeku bezhptovostn^m prevodom
na úCet drazobníka, bude drazobná zábezpeka vrátená bezhotovostnym prevodom
bez zbytoCného odkladu po skonCenf, a to na úüet oznaceny úcastnikom drazby.
Ak je cena dosiahnutá vydrazením vySSia ako 6.640 €, je vydrazitel' povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením do 15 dní od skonCenia drazby, ak sa
vydraáiter s navrhovatel'om dra2by nedohodnó inak.
Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vySSia ako 6.640 €, je vydraíitel' povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením hned' po skonCenf drazby.
Cenu dosiahnutú vydrazením je mozné zaplatír* v hotovosti hned1 po skonfiení
draáby vmieste konania drazby, v hotovosti vmieste sídla drazobníka, alebo
bezhotovostnym prevodom na úCet drazobníka IBAN: SK38 0900 0000 0050

4398 7194 pod variabihtfm symbolom: 3452016.
Draáobná zábezpeka zloáená v peniazoch sa vydraíiterovi zapofiítava do ceny
dosiahnutej vydrazením.
Spoloiínosf KOVOD, a,s. "v konkurze", so sídlom Partizánska cesta 91, 974

01 Banská Bystrica, IÜO: 36 052 957, l£ DPH: SK2021642029, je
registrovan^m platitel'om DPH, Suma najniüsSieho podania je ako suma bez

DPH. V súiade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona í. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorSfch predpisov, vydraziteF (platiteF DPH),
ktory sa stane príjemcom plnenia od Upadcu (platitel'a DPH), zaplatí DPH
priamo správcovi dañe, priíom tu dochádza k prenosu dañovej povinností na
vydrazitePa. Vydrazitel', ktory je platitePom DPH, uhradf drazobnfkovi cenu

dosiahnutú vydraiením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH

je následne

povinny vyporiadaf priamo so správcom dañe (DPH). V prípade, ak predmet

draiby vydrazí subjekt, ktorj nie je platilcPom DPH, je tentó subjekt povinny
uhradif priamo drazobníkovi cenu dosiahnutú vydrazením, a to vrátane
prislúchajúcef DPH.
Obhliadky predmetu
drazby:
Miesto obhliadky:
Organizafiné opatrenia
k obhliadkam:

Nadobudnutie
vlastníckeho prava k

predmetu drazby:

^____

l.termín 24.05.2017o 12:00 hod.
2. termín 06.06.2017 o 12:00 hod.

Stavebná 4029/31, Banská Bystrica,GPS:48°44121.211N 19°10(39.8ME
Zaujemcovia o obhliadku predmetu drazby sa prihlásia telefonicky najneskdr
24 hodín pred stanovenym termfnom obhliadky na telefónne £íslo: 0911
802 199, pocas pracovnych dní, vípse od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je
mozné vykonaf aj mimo termíny stanovené v oznámení o drazbe, avSak v^Iucne
po predchádzajúcej dohode s drazobníkom.
Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydraáením v ustanovenej lehote, prechádza
na neho vlastnícke pravo dñom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez zbytocného
odkladu po nadobudnutf vlastníckeho alebo iného prava vydraáitel'ovi potvrdenie
o vydrazení predmetu dragby, a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby

spisuje notárska zápisnica, vydá

drazobník vydrazitel'ovi

dve

vyhotovenia

osvedgeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania
predmetu drazby:

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá
drazobník bez zbytoíného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a listiny, ktoré
osvedííujú víastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby,
alebo osvedCujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby.
Ak ide o nehnutei'nost1, podnik alebo jeho Casf, odovzdá predchádzajúci vlastník
bez zbytoónych priet'ahov predmet draz.by, a to na základe predlozenia
osved5eného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.
Drazobník je povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie
vydrazitel'.

NebezpeCenstvo Skody na predmete drazby prechádza z navrhovatera drazby na
vydrazitel'a dnom odovzdania predmetu drazby.

Pouüenie podi'a § 21

ods. 2 aí 6 zákona
6. 527/2002 Z. z.
o dobrovoPnych

drazbách :

-■-■•»■■..■■:

(2) V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli poruSené
ustanovenia tonto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadaf súd, aby urCil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa
urdenia neplatnosti draíby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña
príklepu okrem prípadu, ak dovody nepíatnosti drazby súvisia so spáchaním
trestného 6ínu a zároveñ ide o drazbu domu aíebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci víastník predmetu drazby v Case príkíepu hláseny trvaly pobyt
podl'a osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti
drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoloCnej drazby bude nepíatná len tá
íasf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif
prísluSnému okresnému úradu zaCatie súdnerio konania.
(4) Úeastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a odseku 2 sú
navrhovater drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba podl'a odseku 2.

(5) Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urCil drazbu za neplatnú, 6£inky
príklepu zanikajú ku dftu príklepu.
(6) Neplatnosf drazby nie je mozné vysiovif z dóvodu oneskoreného zaCatia

drazby, ak bolo príCinou oneskoreného zaíatia drazby konanie inej drazby tym
istym draáobníkom na tom istom mieste a ak neumoznil vlastník predmetu drazby,
ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby íné ako víastnícke pravo, vykonaf
riadnu obhliadku predmetu drazby.
________
Notar osvedíujúci

JUDr. Andrea Barancová, so sídlom; T.G. Masaryka 19,984 01 Luííenec

priebeh drazby:

Za Navrhovatel'a :

Za drazobníka:

V Banskej Bystrici, dña 10.05.2017

V Banskej Bystrici, dña 10.05.2017

JUDr. .laroslav Jakubco, PhD.
správca úpadcu
KOVOD, a.s. "v konkurze"

iO

MESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTR1CA

Vyvescné dña:

\ 1 máj 2017

Zvescné dña:

podpis

