Oznámenie o drazbe
Zn. 3442016

ProAuctio s.r.o.3 ako drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb v zmysle ustanovení zákona
í. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona ¿S. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej dinnosti
(Notársky poriadok) v platnom znení (d'alej len ,,zákon o dobrovol'nych drazbách") a zákona C. 7/2005 Z. z.
Zákon o konkurze a reStrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,ZKR") zverejñuje na
zákíade Zmluvy o vykonaní draáby a v zmysle ustanovení § 17 zákona o ^dobrovol'nych drazbách nasledovné

Oznámenie o draábe:

f

Oznaíeniedraíobnfka :

ProAuctio s.r.o.

ICO:

45 408 441

Sídlo:
Zapísany v registri:

Homá 2,974 01 Banská Bystrica
Obchodny register Okresného súdu Banská Bystrica, oddíél Sfo, vlozka C.
17775/S

Konajúci:

Mgr. Slavomír JanSo, konatel'

Oznníenie

JUDr. Jaroslav Jakubío, PhD.

navrhovatel'a:
So sídlom:

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

ICO:

46 164 928

zapísany v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, znaCka správcu: S 1680
správca úpadcu:

Miesto konania draíby:

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

Bystrica, ICO: 36 052 957

Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01

Banská Bystrica, mala banketová

miestnosf na 1. poschodí

Cas otvorenia draíbv:

09.06.2017
09:00 hod.

Drazba:

Prvé kolo dra2by

Oznacenie predmetu

I. Nehnutel'nosti nachádzajúce sa vBanskej Bystricí, okres Banská Bystrica,

draíby:

kaíastrálnom území Senica, evidované Okresn^m úradom Banská Bystrica,
katastrálny odbor na liste vlastníctva:

Dátum konania draiby:

I

a) na (LV) ¿. 949 ako:
Pozemky
- parceíné Císlo KN- C 374/8, zastavané plochy a nádvoria o vymere 18043 m2
- parcelné Císlo KN- C 374/9, zastavané plochy a nádvoria o vymere 10310 m2
- parcelné Císlo KN- C 374/16, zastavané plochy a nádvoria o vymere 7077 m2
- parcelné ¿íslo KN- C 374/21, zastavané plochy a nádvoria o vymere 456 m2
- parcefoé Císlo KN- ■C 374/22, zastavané plochy a nádvoria o vymere 299 m2
- parcelné Cfslo KN- C 374/44, zastavané plochy a nádvoria o vymere 8129 m2
- parcelné Císlo KN- C 374/45, zastavané plochy a nádvoria o vymere 3811 m2
- parcelné oíslo KN- ■C 374/46, zastavané plochy a nádvoria o vymere 2991 m2
- parcelné Císlo KN- ■C 374/49, zastavané plochy a nádvoria o vymere 415 m2
- parcelné Cfslo KN- ■C 374/64, zastavané plochy a nádvoria o vymere 4547 m2
- parcelné Císlo KN- ■C 375/1, ostatné plochy o venere 1767 m2
- parcelné Císlo KN- ■C 375/4, ostatné plochy o vymere 732 m2
- parcelné Císlo KN- ■C 385, zastavané plochy a nádvoria o vymere 20 m2
- parcelné Císlo KN- ■C 387, zastavané plochy a nádvoria o vymere 20 m2

- parcelné Císlo KN- ■C 388, zastavané plochy a nádvoria o vymere 20 m2
- parcelné Císlo KN- ■C 389, zastavané plochy a nádvoria o vymere 21 m2

;
:.;'

-parcetnéfiíslo KN-C 753, ostatné plochy o vymere 15498 m2

Stavby

-

Sklad ínvesticny C súpisné ¿Síslo 4634, postavená na parcele eíslo KN-C 374/21
Sklad investicny B súpisné aislo 4634, postavená na parcele £íslo KN-C 374/22
Garáz súpisné Císlo 8778, postavená na parcele eíslo KN-C 388
Garáz súpisné Císlo 8779, postavená na parcele ífslo KN-C 385

-

Garáz súpisné Císlo 8789, postavená na parcele eíslo KN-C 3 89
Rozostavaná stavba bez súpisného Cfsla postavená na parcele eíslo KN-C 374/46
Rozostavaná stavba bez súpisného Cfsla postavená na parcele Cfslo KN-C 374/47
Rozostavaná stavba bez súpisného Císla postavená na parcele Císlo KN-C 374/48
Rozostavaná stavba bez súpisného ííísla postavená napareele Císlo KN-C 374/49
Rozostavaná stavba bez súpisného 5Isla postavená na parcele eíslo KN-C 374/50

- Garáz súpisné eislo 8781, postavená na ¿árcele eíslo KN-C 387

Spoluvlasínícky podiel: 1/1

b) na (LV) e. 1066 ako:
Pozemky
- parcelné Cfslo KN-C 374/18, zastavané plochy a nádvoria o vymere 3220 m2
- parcelné Císlo KN-C 374/31, zastavané plochy a nádvoria o venere 4435 m2
- parcelné Císlo KN-C 374/47, zastavané plochy a nádvoria o vymere 2974 m2
- parcelné Cfslo KN-C 374/48, zastavané píochy a nádvoria o vymere 406 tn2
- parcelné Císio KN-C 374/50, zastavané plochy a nádvoria o vymere 73 m2
- parcelné cfslo KN-C 374/51, zastavané plochy a nádvoria o vymere 90 m2
- parcelné Císlo KN-C 374/61, zastavané plochy a nádvoria o vymere 372 m2
- parcelné Císlo KN-C 374/62, zastavané plochy a nádvoria o vymere 240 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
c) na (LV) e. 1067 ako:
Pozemky

- parcelné tTsIo KN-C 374/15, zastavané plochy a nádvoria o vymere 6540 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/7 z celka ktory je vo vlastníctve: KOVOD, a.s.,
Partizánska cesta 91, Banská Bystrica, l£O: 36 052 957
n. Nehnutel'nosti nachádzajúce sa v Banskej Bystrici, okres Banská Bystrica,

katastrálnom üzemí Salková, evidované Okresrtfm úradom Banská Bystrica,

katastrálny odbor na liste vlastnictva (LV) e. 1146 ako:
Pozemky

- parcelné Císlo KN-C 944/1, ostatné plochy o vymere 7999 m2
- parcelné Císlo KN-C 944/2, ostatné plochy o vymere 2028 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

III.

Drobné

stavby

a prísluSenstvo

plniace

doplnkovú

iunkcíu

knehnutel'nostiam (I. a II.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce

najma" (nie vsak vyluene): Skladová hala bez súpisného Cfsla postavená na parcele
Císlo KN-C 374/16, Prevádzková budova bez súpisného eísla na parcele Cislo
374/16, Administratívno sociálna budova bez súpisného Císla na parcele ííslo
374/31, Oplotenie z betónovych prefabrikátov, Oplotenie zo strojového pletiva,
Oplotenie z plechovych dielcov, Mostová vaha, Vjazd, komunikácíe a spevnené
plochy, Da&Tová kanalizácia - hlavn^ zberaC (poCet 4), Daád'ová kanalizácia areál (poCet 4), OdluCovae ropnych látok, SplaSková kanalizácia - hlavn? zberae,

Splaáková kanalizácia - areál, Vodovod, Podruáná vodomerná Sachta, Poziarny
vodovod (pofiet 3), VN prípojka pre trafostanicu, VN prípojka pre SHREDDER,

Areálové NN rozvody, ¿elezniCná vlefika, tak ako sú opísané -vznaleckom
posudku 6, 41/2016 zo dña 12. 12. 2016, vypracovan» elenmi pracovného tfmu

znaleckej organízácie K.ONTECH, s.r.o., TrenCianske Teplice v zloáení Ing. Jozef

Mercell, Ing. FrantiSek Nekoranec, Martín PekaroviC.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
IV. Technologické zariadenia a elektronika : zabudované na nehnuternostiach

(I. a II.)> zapísané ako samostatné poloáky súpisu konkurznej podstaty úpadcu
v Casti hnutel'né veci a to polozka Císlo 264 s oznaCenfm; ,,Unintobunky kontajnery 6 ks", polozka Císlo 265 s oznadenfm: ,,Unimobunka - Obytny
kontajner", polozka Císlo 267 s oznaCenlm: «Kontajnerová bunka a schodísko",
polozka oíslo 268 s oznaCením: ,,Kontajnerová bunka VKB6", polozka ¿Sísio 269
s oznaCením: ,,Unimobunka - SC S", polozka Císlo 103 s oznadením: ,,Váha
kol'ajová mostová, prísluáenstvo: tenzometre - 4 ks, displej, vyhodnocovacia
skrinka (predaj spolu s pozemkom zapísanym v k. ú. Seníca, okres Banská
Bystrica)", polozka Císlo 142 s oznaCením: «ZváraCka Invertor Rainbow 180",
polo2ka Císlo 152 s oznaCením; ,,Sada na pálenie", pólÓ2ka.¿ísIo. 150 s oznaíením:
ftElektrocentráIa se - S", polozka éíslo 181 s oznaCenbn: ,JCamerovy systém -

rekordér Bosch, monitor, záloány zdroj , 8 kamier: 4 ks statické -Samsung, 3 ks

statické - KPC, 1 ks oto£ná - Samsung PTZ", poloíka Císlo 1 s oznaCenim:
,,Technologická lútka na spracovaníe kovového §rotu s mlynom SERAM
SHREDDER 74/90 s odfahovym vibraCnym dopravníkom, vzduchovym
separátom, magnetickymi triedíacimi stanicami (separátorom), vrchnym
magnetickym odluCovaCom (separátorom), zaríadením na odsávanie prachu,
dopravníkovymi pásmi, hydraulickou sústavou, riadením, elektroinStaláciou so
vSetymi súCasfami, príslusenstvom a úpravami", polozka Císlo 14 s oznaCením:
..Hydrauücká noánica CNS 800 - D 11"
Spoluvlastnícky podiel: 171
V. Drobné stavby a prísluSenstvo plniace doplnkovu funkciu k nehnuternosttam

(I. a II.), zapísané v kartách majetku úpadcu, nezapísané na listoch vlastníctva,
pozostávajúce najmS (nie v§ak vyluCne): VN prípojka pre Cerp. stan., Vonk.
osvetl.-kábel. prípoj. Zemná, Vonk. osvetl.-stoziar. sviet., Osvetlenie vrátnicef
Osvetlenie kofajiska, Nábytok
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
/d'alej len ,,predmet drazby"/

Opis predmetu draiby

Nehnutel'nosti, drobné stavby a prísluSenstvo:

a jeho príslusenstva:
Garáz súpisné ííslo 877S na parcele üíslo 388

Prízemná murovaná budova na betónov^ch základoch s puítovou strechou v

radovej zástavbe. Úpravy vonkajSích povrchov - brizolitová omietka; vnútornych

povrchov - hladká omietka; podlaha - cementov^ poter; krytina
plech; vráta otváravé ocerové.

- pozinkovany

Garáz súpisné ífslo 8779 na parcele Císlo 385

Prízemná murovaná budova na betónovych základoch s pultovou strechou v

radovej zástavbe. Úpravy vonkajSích povrchov - brizolitová omietka; vnútornych
povrchov - hladká omietka; podlaha - cementovy poter; krytina

- pozinkovany

plech; vráta otváravé ocel'ové.
Garáz súpisné Císlo 8781 na parcele Císlo 387
Prízemná murovaná budova na betónovych základoch s pultovou strechou v

radovej zástavbe. Úpravy vonkajSích povrchov - brizolitová omietka; vnútornych
povrchov - hladká oraietka; podlaha - cementovy poter; krytina

- pozinkovany

plech; vráta otváravé ocel'ové.
Garáz súpisné ííslo 8789 na parcele Císlo 389
Prízemná murovaná budova na betónovych základoch s pultovou strechou v

radovej zástavbe ako krajná. Úpravy vonkajSích povrchov - brizolitová omietka;

vnútomych povrchov - hladká omietka; podlaha - cementovy poter; krytina -

pozinkovany plech; vráta otváravé oceFové.

Sklad investiCn? C súpisné Císlo 4634 na parcele Síslo 374/21

Budova skladu je prízemny nepodpivniCeny halovy objekt zastreSeny sedlovou
strechou mieraeho sklonu. Osadená je v rovinaíom teréne v priemyselnej zóne
obce v zastevanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba bola daná do uzívania
cea v roku 1960, dokladrai o tom v§ak víastník nedisponuje. Z technického
vybavenia územia je pripojená na miestny rozvod el. energie a dopravne na
úfielovú üiastofine spevnenú pozemnú komunikáciu,
Dispoziíné rieSenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné 'podlaáie prízemia pozostáva zo skladovo
vyrobnych príestorov s mostovym áeriavom.
Technicky popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické pátky
prefebrikovany zelezobetónovy skelet

a—pásy. Nosné konStrukcie tvorí
so s¥ésnymr vüzníkmi, vyplñové

konStrukcie sú murované. Úpravy vonkajSích a vnútomych povrchov pozostávajú

z hladkych omietok. Krytinu tvoría zividné pásy, klampiarske konStrukcie sú z
pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru. V£plne okennych
otvorov sú jednoduché ocefové vrátane vonkajSích mrezí, vstupné vonkajSie dvere
a vráta sú ocel'ové, vnútomé drevené hladké. Elektroinátalácia je svetelná a
motorická.

Sklad investiCny B súpisné Císio 4634 na parcele Císlo 374/22
Budova skladu je prízemny nepodpivnieeny halovy objekt zastreSeny sedlovou
strechou miemeho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne
obce v zastavanorn území Mesta Banská Bystrica. Stavba bola daná do uzívania
cea v roku 1960, dokladmi o tom váak víastník nedisponuje. Z technického

vybavenia územia je pripojená na miestny rozvod el.energie a dopravne na
úCelovú Ciastoíne spevnenú pozemnü komunikáciu.
Dispozicné rieSenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlaáie prízemia pozostáva zo skladovych
priestorov.
Technicky popis vyhotovenia:

Základy

betónové

prefabrikovany

monoíitícké patky

zelezobetónovy

skelet

a pásy.

so

Nosné kon§trukcie tvorí

streSnymi

vaznfkmi,

vyplñové

kongtrukcie sú murované. Úpravy vonkajáích a vnútomych povrchov pozostávajú

z hladkych omietok. Krytinu tvorí profilovaay pozinkovany plech, klampiarske
konStrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru.
Vyplne okennych otvorov sú jednoduché ocel'ové vrátane vonkajSích mrezí,
vstupné vonkajSie dvere a vráta sú
ElektroinStalácia je svetelná a motorická.

ocel'ové,

vnútomé

drevené hladké.

Rozostavaná stavba triediacej a skladovacej haly - Cazká frakcia (SO-04) bez
súpisného ífsln na parcele ííslo 374/46

Budova skladu je prízemny nepodpivniCeny halovy objekt zastreSen^ sedlovou
strechou miemeho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne
obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposial' rozostavaná
a nedokonfiená, pricom tato rozostavanosf pretrváva uz viac rokov, na základe

Coho je jej uzivanie stanovené narok 2010.
DispoziCné rieSenie:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlaáie prízemia má po jej dokondenf

pozostávaf zo skladovych priestorov.
Technicky popis vyhotovenia:

Základy betónové monolitické patky a pásy. Nosné konStrukcie tvorí prevazne
ocel'ová konStrukcia montovanej haly so streSn^mi priehradovymi vazníkmi,
obvodové konStrukcie sú monolitické zelezobetónové do urcitej v^Sky, zvySok
opláStenia vrátane stresnej krytiny nad podlahou je z profilovaného
pozinkovaného a poplastovaného plechu. Uskutoénená je severovychodná ¿asf
haíy.

Rozostavaná stavba triediacej a skladovacej haty - Tahká frakcia (SO-Q5) bez

súpisného £ísla na parcele ííslo 374/47

Budova skladu je prízemny nepodpivniCeny halovy objekt zastreSeny sedlovou
strechou miemeho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne
obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposial' rozostavaná
a nedokonéená, priíom tato rozostavanosf pretrváva uz viac rokov, na základe
Coho je jej uzívanie stanovené na rok 2010.
DispoziCné riefienie:
Budova obsahujúca jedno nadzemné podlazie prizemia má po jej dokonCení
pozostávaf zo skladovych priestorov.
Technicky popis vyhotovenia:
Základy betónové monolitické patky a pásy. Nosné konátrukcie tvorí prevazne
ocel'ová konátrukcia montovanej haly so streSnymi priehradovymi vaznfkmi,
obvodové konStrukcie sú monolitické zelezobetónové do urCitej v^Sky, zvySok
opláStenia vrátane streSnej krytiny nad podlahou je z profílovaného

pozinkovaného a poplastovaného plechu. UskutoCñehenosfkons'trukcií je vo
vypoCte zohl'adnená percentuálne.
Rozostavaná stavba budovy Satní a kancelárií (SO-02) bez súpisného físla na
parcele Císlo 374/4S

Budova satní a kancelárií je dvojpodlazná nepodpivnicená budova zastreSená
plochou strechou. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v
zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposial' rozostavaná a
nedokonCená, priíom tato rozostavanosf pretrváva uz viac rokov, na základe Coho
je jej uáívaníe stanovené na rok 2010.
Dispoziiíné rieSenie:
Budova obsahujúca dve nadzemné podlazia má po jej dokonCení pozostávaf
predovSetkym z miestností Satní a kancelárií s ich sociálnym zázemím.
Technicky popis vyhotovenia;

Základy betónové monolitické patky a pásy, Nosné konStrukcie tvoria prevazne
zelezobetónové monolitické konStrukcie ploSné a tyCové. Uskutocnenost*
konStrukcif je vo v^pofite zohl'adnená percentuálne.
Rozostavaná stavba budovy SHREDDER (SO-01) bez súpisného íísla na

parcele ííslo 374/49
Budova skladu je prízemny nepodpivniCeny halovy objekt bez zastresenia.
Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území

Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposiaF rozostavaná a nedokoniíená, priíom
tato rozostavanosf pretrváva uz viac rokov, na základe Coho je jej uzívanie
stanovené na rok 2010.
Základy betónové monolitické. Nosné kongtrukcie tvorí prevazne ocel'ová
montovaná konStrukcia opláSfujúca technológiu na spracovanie kovového
odpadu, obvodové konStrukcie opláStenia je z profílovaného pozinkovaného a
popiastovaného plechu.
Rozostavaná stavba trafostanice (SO-06) bez súpisného Cfsla na parcele Cfslo
374/50
Budova trafostanice je prízemn^ nepodpivniCená budova zastreSená sedlovou
strechou. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom
území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposial' rozostavaná a nedokonfiená,
prifiom tato rozostavanosf pretrváva uz viac rokov, na základe Coho je jej uzívanie
stanovené na rok 2010. Stavba evidovaná v katastri nehnutel'ností ako rozostavaná
a doposial' neskolaudovaná je uz stavebne ukoncená. Je vyskladaná z pistich
kioskovych

prefabrikovanych

trafostaníc

EH1

na

betónovej

základovej

konStrukcii. KonStrukciou strechy je dreveny hambálkovy krov s krytinou z
keramíckej Skridle. Vyplne dvemych otvorov sú hliníkové, klampiarske
konStrukcie z pozinkovaného plechu. Upravy vonkajSích a vnútornych povrchov
tvoria omietky na báze umelych látok, Budova je vybavená bleskozvodom a
kliraatizáciou.

Skladová hala bez súpisného Cfsla na parcele Císlo 374/16
Budova skladu je prízemn^ nepodpivniCeny halovj? objekt zastresen? sedlovou

strechou miemeho sklonu. Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne

obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica. Stavba je doposial' rozostavaná
a nedokonéená, prifiom tato rozostavanosf pretrváva uz. viac rokov, na základe
Cohojejej uzfvaniestanovenénarok2010.
DispoziCné ríeseme:

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlazíe prízemia má po jej dokoncení
pozostávaf zo skladovych priestorov.
Technicky popis vyhotovenia:
Základy betónové monolitické pátky a pásy. Nosné konstrukcie tvorí prevazne
ocel'ová konStrukcia montovanej haly so stregnymi priehradovymi víízníkmi,

obvodové kon§trukcie sü monolitické kelezobetónové do uríitej vy5ky, zvysok
oplás1tenia vrátane streánej krytiny nad podlahou je z profüovaného
pozinkovaného a poplastovaného plechu. UskutoCnenosf konátrukcií je vo
vypoCte zohl'adncná percentuálne.

Prevádzková budova bez súpisného íísla na parcele Císlo 374/16

Prevádzková budova je prízemná nepodpivnidéná'"zastféSená plochou strechou.
Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce. v zastavanom území
Mesta Banská Bystrica. Stavba bola daná do uzivania cea v roku 1960 a prístavba
v roku cea 1970, dokladmi o tom vSak vlastník nedisponuje. Z technického
vybavenia územia je pripojená na miestny rozvod el.energie a dopravne na
úCelovú Ciastoéne spevnenú pozemnú komunikáciu.
DispoziCné rieSenie:

Budova obsahujüca jedno nadzemné podlaáie prízemia pozostáva zo skladovych

i

priestorov so sociálnymi zariadeniami.

Technicky popis vyhotovenia:
Základy betónové monolitické patky a pásy. Nosné obvodové a v^plñové
kon§trukcie sú murované, strcpné konstrukcie sú zelezobetónové. Upravy
vonkajSích a vnútorn^ch povrchov pozostávajú z hladk^ch omietok. Krytinu
tvoria zivicné natavované pásy, klampiarske konStrukcie sú z pozinkovaného

plechu. Podlahy sú z cementového poteru a keramickej dlazby. Vy^ílne okennych
otvorov sú drevené zdvojené vrátane vonkajgích mrezí, dvere sú Jrevené hladké.
Elektroinétalácia je svetelná a motorická.
h¡\

Admuiistratívnu sociálna budova bez súpisného íísla na parcele Sfslo 374/31

Administratívno sociálna budova je trojpodlazná nepodpivniCená budova
zmontovaná z priestorovych prefabrikovan^ch buniek. Osadená je v rovinatom
teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta Banská Bystrica.
Podl'a üiformácie od zástupcu bola uskutofinená v roku 2014 . Pripojená je na el.
energiu, vodu, a kanalizáciu.

DispoziCné rieSenie: Budova obsahujúca tri nadzemné podlazia má na prízemí
miestnosf kancelárie, miestnosr* Satné a miestnosti WC a umyvárae. Na
poschodiach sa nachádzajú kancelárie.
Technicky popis vyhotovenia: Základy sú betónové pásy. Nosné konStrukcie sú
ocel'ové, obvodové sendvifiové steny obsahujü tepelnú izoláciu. Vyplne okennych
a dvern^ch otvorov sú plastové, okná s izolaCnym dvojskiom. Podlahy tvorí

povlakové PVC. Úpravy vonkaj&ích a vnútorn^ch povrchov tvoria nátery.

Umyvadiá, záchodové misy kombinované so splachovacími nádrzkami a pisoáre
sú keramické, vodovodné zmíeSavacie batérie studenej a teplej úáitkovej vody sú
pákové. Budova je vykurovaná elektrickymi konvektormi, teplá úzitková voda je
zabezpeCovaná v zásobnflcu na eiektríckú energiu.
Technologické zarladenia a elektronika:

Polozka 5íslo 142 s oznacenfm; «Zváradka Invertor Raínbow 180", polozka Císlo
152 s oznaCenim: ,,Sada na pálenie", polozka Císlo 150 s oznaáením:
,,Elektrocentrála SC - S", polozka Císlo 181 s oznaíenim: ,,Kamerovy systém rekordér Bosch, monitor, zálozny zdroj , 8 kamier: 4 ks statické -Samsung , 3 ks
statické - KPC, 1 ks otoCná - Samsung PTZ"5 sú v súCasnosti nefunkíné.. Polozka
Cfslo 1 s oznaCením: ,,Technologická linka na spracovanie kovového grotu s
mlynom SERAM SHREDDER 74/90 s odfahovym vibradn^m dopravníkom,
vzduchovym separátom, maguetickymi triediacimi stanicami (separátorom),
vrchn^m magnetick^m odluCova^om (separátorom), zariadením na odsávanie

prachu,

dopravníkovymi
pásmi,
hydraulickou
sústavou,
riadením,
elektroinStaláciou so vSetymi súéasfami, prísluSenstvom a úpravarai" a polozka
eíslo 14 s oznaCením: ,,Hydraulická noznica CNS 800 - D 11" je funkCná
a prevádzkyschopná.

Opis stavu predmetu

Predmet drazby je v technickom stave podía popisu predmetu draáby, pnmeranom

drazby:

veku a údrzbe.

Oznaíenie a opis práv
a závSzkov

víaznucich

na predmete drazby:

Zálozné prava, zapfsané na liste vlastnfctva £. 949 k.ú. Senica, zanikajú vo
vzt'ahu k predmetu draiby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dñu udelenia príklepu,
za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydrazením:

- Na pare. C. 374/8,374/9,374/64, 374/16,374/21,374/22,374/44,374/45,
374/46,374/49, 375/1,375/4,385,387,388,389,753 + rozost. stavba na p. £.
374/47, rozost. stavba na p. d. 374/48, rozost. stavba na p. £. 374/49, C. s. 4634

na p. C. 374/21, C. s. 4634 na p. £. 374/22, c\ s. 8778 na p. 5.388,£ 3. 8779 na p. £.
385, fi. s. 8781 na p. C. 387, 5. s. 8789 na p. 2. 389: Zálozné pravo pre pohl'adávku

PoStová banka, a.s., Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, ICO: 31 340 890 C. zml. V
6616/2010zo dña 31. 1.2011-CZ U/2011,192/2013

- Na pare. t. 374/8,374/9,374/64, 374/16,374/21,374/22,375/1,753,387,388,
389,385,375/4,374/46,374/49,374/44,374/45 + 5. s. 4634 na p. C. 374/22, C. s.
4634 na p. C. 374/21, C. s. 8781 na p. i, 387, C. s. 8778 na p. e. 388, d. s. 8789 na p.
d. 389, C. s. 8779 na p. £. 385, rozostavaná stavba na p. C. 374/47, rozostavaná
stavba na p. £•374/48, rozostavaná stavba na p. C. 374/49, rozostavaná stavba na
p. C. 374/46, rozostavaná stavba na p. 6. 374/50: Zálozné pravo pre pohFadávku

PoStová banka, a.s., Dvofákovo nábrezie 4, 811 02 Bratislava, ICO: 31 340 893
C. zml. V 19662/2011 zo dña 16.2.2012 (Správa katastra pre hlavné mesto

Slovenskej republiky Bratislava) - Cz 34/2012,192/2013

- Na pare. ü. 374/8,374/9,374/64, 374/16,374/21,374/22,374/44,374/45,
374/46,374/49,375/1,375/4,385,387,388,389,753 + rozost. stavba na p. 5.
374/47, rozost. stavba na p. C 374/48, rozost. stavba na p. C. 374/49, rozoststavba
na p.e.374/46, rozost-stavba na p.£. 374/50, na 6. s. 4634 na p. £. 374/21, C. s.
4634 na p. C. 374/22,5. s. 8778 na p. c\ 388,6. s. 8779 na p. C. 385, C. s. 8781 na p.
C. 387, e. s. 8789 na p. C. 389: Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová banka, a.s.,

Dvofákovo nábrezie 4, 811 02 Bratislava, ICO: 31 340 890 C. zml. V 5439/11 zo

dña 23.4.2012 (Správa katastra pre TrenCín V 5498/11) - 57/2012,192/2013
Na pare. CKN fi. 374/8,374/9,374/64,374/16,374/21,374/22,374/44, 374/45,
374/46,374/49,375/1,375/4,385,387,388,389,753 + rozost. stavba na p. C.
374/47, rozost. stavba na p. 6. 374/48, rozost. stavba na p. d. 374/49, rozost. stavba
na p. 5.374/46, rozost. stavba na p. c\ 374/50, c\ s. 4634 na p. C. 374/21,5. s. 4634
na p. C. 374/22, C. s. 8778 nap. C. 388,2. s. 8779 na p. c\ 385, i. s. 8781 na p. C.
387, C. s. 8789 na p. C. 389: Zálozné pravo pre pohl'adávku J§T Prívate
Investments B.V., Schiphol Boulevard 403, Toren C-4,1118BK Schiphol,
Holandsko, ifiO: 24323401 / Zmluva o postúpenl pohFadávky z 29.12.2016 /, e.

zml. V2808/2013zodña 12. 7.2013 -ÓZ 119/2013,192/2013,86/2016

- Na pare. CKN 6.374/8,374/9,374/16, 374/21, 374/22,374/44,374/45,374/46,
374/49,375/1, 375/4,385,387,388,389,753 + rozost. stavba na p. C. 374/47,
rozost. stavba na p. C. 374/48, rozost. stavba na p. £. 374/49, rozost. stavba na p. C.
374/46, rozost. stavba na p. C. 374/50, c\ s. 4634 na p. C. 374/21, C. s. 4634 na p. C.
374/22,6. s. 8778 na p. C. 388, C. s. 8779 na p. 6.385, C. s. 8781 na p. ¿S. 387,6. s.
8789 na p. 6. 389: Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová banka, a.s., Dvofákovo

nábrezie 4,811 02 Bratislava, tóO: 31 340 890, C. zml. 4293/2013 zo dña 5. 12.

2013 /Okresny úrad Zilina, katastrálny odbor/ - ÓZ 219/2013

- Na pare. CKN <S. 374/8,374/9,374/16,374/21,374/22,374/44,374/45,374/46,
374/49,374/64,375/1,375/4,385,387,388,389,753 + rozost. stavba na p. C.
374/47, rozost. stavba na p. C. 374/48, rozost. stavba na p. C. 374/49, rozost. stavba
na p. c". 374/46, rozost. stavba na p. C. 374/50, & s. 4634 na p. g. 374/21, C. s. 4634

na p. C. 374/22, £ s. 8778 na p. e. 388,¿5. s. 8779 na p. C. 385, c. s. 8781 na p. c.
387, c. s. 8789 na p. e. 389: Zálozné pravo pre pohradávku Pogtová banka, a.s.,
Dvoíákovo nábreáie 4, 811 02 Bratislava, ICO: 31 340 890, ¿5. zmL 328/2014 zo
dfía 9.7.2014 /Okresny úrad Zilina, katastrálny odbor/ - CZ 146/2014
Nasledujúce vecné bremená ostávajú aj v prípade úspesaej drazby zanísané
na LV C. 949 k.ú. Senfca:

- Na parcelu C. 375/4: VECNÉ BREMENO - Pravo prechodu a pravo jazdy

motorovymi vozidlami v prospech: IN VEST s r.o. §al'a, ICO: 36 553 671 - C zml
V 709/2008 zo dña 3.3.2008 - VZ 38/2008

- Pravo zodpovedajúce vecnému bremenu zriadené 'in rem1 v prospech vlastníka
parcely KN-C C. 374/49, a to pravo prechodu pesi a prejazdu motorovftni

vozidlami cez parcelu 374/15 v prospech vlastníka parcely KN-C c\ 374/49, na
základe Zmluvy o zriadenf vecného bremená ¿. V 5S1-/2011 zo dña 25 2 2011 - cz
23/2011

- Na parcelu C KN e. 375/4: VECNÉ BREMENO - pravo vstupu, prechodu,

prejazdu v prospech Tatra banka, a.s., Hodáovo námestie 3,811 06 Bratislava,
ICO: 00686930, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremená ü. V 5783/2015

zo dña 5.11.2015 - cz 621/2015

- Na parcelu C KN c\ 375/4; VECNÉ BREMENO 'in rem' - pravo vstupu,
prechodu, prejazdu, pravo zriadenia miestnej komunikácie, kanalizacnych,
vodovodnych, plynovych potrubí, rozvodov elektrickej energíe, tepla,
telefónneho, televízneho signálu, ostatnych médif, resp. ulozenia inzinierskych
sietí, tak ako je uvedené v zmluve, zriadené v prospech vlastníka parcely C KN £
374/19,374/34,374/53,374/59,374/60,375/5,375/7,375/8,375/9,375/10,
375/11 a stavieb s.C. 4634 na parcele C KN 6.374/19, s.C. 14629 na parcele C KN
C. 374/53, s.C 14672 na parcele C KN ü. 374/59, na základe Zmluvy o zriadení

vecného bremená a. V 5783/2015 zo dña 5.11.2015 - dz 621/2015

Záloiné prava, zapísané na liste vlastníctva £. 1066 k.ú. Senica, zanikajú vo
vzt'ahu k predmetu draiby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dñu udelenia príklepu,
za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydrazenírn:
- Na pare. C. 374/18,374/31,374/47,374/48,374/50,374/51: Zálozné pravo pre

pohradávkuPrivatbanka,a.s.,E¡nsteinova25, 851 01 Bratislava,ICO: 31 634419
C. zml. V 5809/2011 zo dña 14.12.2011 - CZ 174/2011
- Ñapare. CKN ÍS. 374/18,374/31,374/47,374/48,374/50,374/51, 374/61,

374/62: Zálozné pravo pre pohradávku J§T Prívate Investmenís B.V., Schiphol
Boulevard 403, Toren C-4t 1118BK Schiphol, Holandsko, ICO: 24323401 /
Zmluvao postúpení pohl'adávky z29.12.2016/,ICO: 31 340 890, 5. zml
2808/2013 zo dña 12. 7.2013 - CZ 119/2013,86/2016
- Na pare. CKN ¿. 374/18,374/31,374/47,374/48,374/50,374/51,374/61,
374/62: Zálozné pravo pre pohl'adávku Pogtová banka, a.s., Dvofákovo nábreáie 4
811 02 Bratislava, ICO: 31 340 890, C. zml. 4293/2013 zo dña 5. 12.2013
/Okresny ürad Zilina, katastrálny odbor/ - tZ 219/2013
- Ñapare. CKN C. 374/18,374/31,374/47,374/48,374/50,374/51,374/61,
374/62: Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová banka, a.s., Dvofákovo nábrezie 4,
811 02 Bratislava, ICO: 31 340 890, c\ zml. 328/2014 zo dña 9. 7.2014 /Okresny
úrad Zilina, katastrálny odbor/ - CZ 146/2014
Nasledujace vecné bremená ostávajú aj v prípade úspe§nef drazby zapísané
na LV C 1066 k.ú. Senica:

- Na parcelu c. 374/61: VECNÉ BREMENO - Pravo prechodu a pravo jazdy

motorovymi vozidlami v prospech: IN VEST s r.o. SaTa, ICO: 36 553 671 - C zml

V 709/2008 zo dña 3.3.2008 - VZ 38/2008, VZ 151/2009, tZ 331/12
- Na parcelu KN-C 5.374/61: VECNÉ BREMENO - v prospech EKOLOGICKÁ
ENERGETIKA a.s., ICO: 36681580, Námestie SNP 11, Banská Bystrica,
spogívajúce v povinnosti povinného z vecného bremená strpief a umoznif na

parcele KN-C C. 374/6] ulozenie, prevádzkovanie, údrzbu a opravu inzinierskych
sietí - vonkajáieho rozvodu plvnu, prípojky pitnej, úzitkovej a poziarnej vody, ako
aj pravo prechodu peSi a prejazdu motorovymi vozidlami cez parcelu CKN C.
374/61, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena 6. V 168/2010 zo dña

26.1.2010 - VZ 15/2010,ÓZ 131/12
- Na parcelu KN-C c\ 374/61: VECNÉ BREMENO v prospech vlastníka parcely

KN-C a. 374/29,374/35 na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena 6. V

772/2010 zo dña 1.6.2010 - í.z. 76/2010 a to spoCívajúce v povinnosti povinného

z vecného bremena:

1. a) strpief na pozemku KN-C c\374/61 napojéhíe sa na plynovod, v práve
umiestnenía a prevádzkovania prípojky na odber plvnu a v práve odberu plynu z
plynovodu vedeného na parcele KN-C c\ 374/61
b) strpief na pozemku KN-C £. 374/61 vedenie plynového potrubia a vstup na
uvedeny pozemok za úiíelom umiestnenia, oprayy ajidrzby plynového potrubia
2. a) strpief umícstneníe a prevádzkovanie prípojok na-odber pitnej vody a
uzitkovej vody, umiestnenia a prevádzkovanie hydrantov a pravo odberu pitnej a
úáitkovej vody z rozvodov pitnej a úStkovej vody a
hydrantov umiestnenych na pozemku KN-C í. 374/61
b) strpief vedenie vodovodného potrubia po parcele KN-C ¿5. 374/61 a v práve
vstupu na uveden£ pozemok za úcelom umiestnenia, opravy a údrzby
vodovodného potrubia
c) na vlastné náklady udrziavaf v prevádzky schopnom stave, prevádzkovaf a
vykonávaf údrzbu, opravu a vymenu rozvodov pitnej a úáitlcovej vody a
hydrantov umiestnenych na parcele KN-C £. 374/61
3. a) strpief umiéstnenie a prevádzkovanie prípojky splagkovej a dazd*ovej
kanalizácie na pozemku KN-C C. 374/61 a vypúsVanie dazd*ovej a spiaSkovej vody
do daz'd'ovej a splaSkovej kanalizácie umiestnenej na uvedenom pozemku
b) strpief vedenie potrubia splaSkovej a dazffovej kanalízácie po pozemku KN-C
C. 374/61 a vstup na pozemok za úfielom umiesrnenia, opravy, údriby a
vypúáfania daád'ovej a spiaSkovej kanalizácie
c) na vlastné náklady udráiavat1 v prevádzky schopnom stave, udrziavaf a
prevádzkovaf rozvody a prípojky splaslcovej a daád'ovej vody umiestnené na
pozemku KN-C 6.374/61, vykonávaf ich prevádzku, údrzbu, opravu
a vymenu

4. strpief prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez pozemok parcela
KN-CC. 374/61

- Na parcelu KN-C ü. 374/61: VECNÉ BREMENO 'in rem1 - pravo prechodu peái

a prejazdu motorovymi vozidlami cez parcelu 374/61 v prospech vlastníka parcely
KN-C c\ 374/49, na základe Zmluvy o zriadenl vecného bremena C, V 551/2011
zo dña 25.2.2011 - Cz 23/2011, CZ 131/12

- Na parcely KN-C £374/62 VECNÉ BREMENO - v prospech EKOLOGICKÁ

ENERGETIKA a.s., ICO 36681580, Nám. SNP 11, Banská Bystrica, spocfvajúce
v povinnosti povinného z vecného bremena strpief a umoznif: c) na parcele KN-C
5.374/62 ulozenie, prevádzkovanie, údr2bu a opravu iniinierskych sietí vonkajSieho rozvodu plynu, prípojky pitnej vody, prípojky úzitkovej a poziarnej
vody v prospech oprávneného z vecného bremena na zákíade Zmluvy o zriadení
vecného bremena C. V 151/2010 zo dña 26.1.2010 - VZ 16/2010,90/2011,
52/2012,131/12
Zálozné prava, zapfsané na liste vlastníctva í. 1067 k.ü. Senica, zanikajú vo
vzfahu k predmetu drazby podl'a § 93 ods. 2 ZÍCR ku dñu udelenia príklepu,
za predpokiadu zaplatenía ceny dosiahnutej vydraiením:
- Na pare. CKN 6.374/15 v spoluvlastníckom podiele 1/7: Zálozné pravo pre
pohl'adávku J§T Prívate fnvestments B.V., Schiphol Boulevard 403, Toren C-4,
1118BK Schiphol, Holandsko, ICO: 24323401 / Zmluva o postúpení pohl'adávky
z 29.12.2016 /, ICO: 31 340 890,6. zml. 2808/2013 zo dña 12.7.2013 - CZ
119/2013,86/2016
- Na pare. CKN d. 374/15 v spoluvlastníckom podiele 1/7: Zálozné pravo pre
pohl'adávku Pogtová banka, a.s., Dvofákovo nábrezie 4» 811 02 Bratislava, ICO:
31 340 890, e. zml. 4293/2013 zo dña 5. 12.2013/Okresn^úradZilina,

katastrálny odbor/ - CZ 219/2013
- Na pare. CKN 5,374/15 v spoluvlastníckom podiele 1/7: Zálozné pravo pre
pohí'adávku PoStová banka, a.s., DvoFákovo nábrezie 4, 811 02 Bratislava, ICO:
31 340 890, c\ zml. 328/2014 zo dña 9. 7.2014 /Okresny tirad ZÍLina, katastrálny
odbor/-CZ 146/2014

Nasledujúce vecné bremená ostávajú aj v prípade úspeSnej drazby zapísané

na LV S. 1067 k.ú. Senica:
!
- Na parcelu c\ 374/15: VECNÉ BREMENO - Pravo prechodu a pravo jazdy

motorovymi vozidlami v prospech: 1N VEST s r.o, áal'a, ICO: 36 553 671 - e.zmí.
V 709/2008 zo dña 3.3.2008 - VZ 38/2008, VZ 151/2009

- Na parcelu KN-C 6.374/15: VECNÉ BREMENO - v prospech EKOLOGICKÁ

ENERGETIKA a.s., ICO: 36681580, Námesti&SNRlUJBanská Bystríca,
spofiívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpief a umoznif na
parcele KN-C í. 374/15 ulozenie, prevádzkovanie, údrzbu a opravu inzmierskych
sietí - vonkajsieho rozvodu plynu, prípojky pitnej, úáitkovej a pozJaraej vody, ako
aj pravo prechodu peSi a prejazdu motorovymi vozidlami cez parcelu CKN C.
374/15, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena c\ V 168/2010 zo dña
26.1.2010-VZ 15/2010

- Na parcelu KN-C C. 374/15: VECNÉ BREMENO v prospech vlastnika parcely

KN-C C. 374/29,374/35 na základe Zmíuvy o zriadenf vecného bremena c\ V
772/2010 zo dña 1.6.2010 - Cz. 76/2010 a to spoCivajúce v povinnosti povinného

z vecného bremena:

1. a) strpief na pozemku KN-C í. 374/15 napojenie sa na plynovod, v práve
umiestnenia a prevádzkovania prípojky na odber plynu a v práve odberu plynu z
plynovodu vedeného na parcele KN-C S. 374/15

b) strpief na pozemku KN-C 6. 374/15 vedenie plynového potrubía a vstup na
uvedeny pozemok za úCelom umiestnenia, opravy a tídráby plynového potrubia
2. a) strpief umiestnenie a prevádzkovanie pripojok na odber pitnej vody a
úzitkovej vody, umiestnenia a prevádzkovanie hydrantov a pravo odberu pitnej a
úzitkovej vody z rozvodov pitnej a úzitkovej vody a hydrantov urniestnenych na
pozemku KN-C e. 374/15

b) strpief vedenie vodovodného potrubia po parcele KN-C £. 374/15 a v práve
vstupu na uvedeny pozemok za úíelom umiestnenia, opravy a údrzby
vodovodného potrubia

c) na vlastné néklady udráiavaf v prevádzky schopnom stave, prevádzkovaf a
vykonávaf údrzbu, opravu a vymenu rozvodov pitnej a úzitkovej vody a

hydrantov umiestnenych na parcele KN-C c\ 374/15

3. a) strpief umiestnenie a prevádzkovanie prípojky splaákovej a daíífovej
kanalizácie na pozemku KN-C e. 374/15 a vypúSfanie daád'ovej a splaákovej vody
do dazd'ovej a splagkovej kanalizácie umiestnenej na uvedenom pozemku
b) strpief vedenie potrubia splaSkovej a dazd'ovej kanalizácie po pozemku KN-C
c\ 374/15 a vstup na pozemok za úfieíom umiestnenia, opravy, údráby a
vypúStfania dazd'ovej a splaákovej kanalizácie

c) na vlastné náklady udrziavaf v prevádzky schopnom stave, udráiavaf a

prevádzkovaf rozvody a prípojky splaSkovej a daztfovej vody umiestnenéna
pozemku KN-C 6. 374/15, vykonávaf ich prevádzku, údrzbu, opravu a
vymenu

4. strpief prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez pozemok parcela
KN-C C. 374/15

- Na parcelu KN-C t. 374/15: VECNÉ BREMENO 'in rem' - pravo prechodu pegi
a prejazdu motorovymi vozidlami cez parcelu 374/15 v prospech vlastnika parcely

KN-C C. 374/49, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena 6. V 551/2011
zo dña 25.2.2011-Cz 23/20II

Zálozné prava, zapísané na liste vlastníctva ií. 1446 k.ú. áalková, zanikajú vo
vzfahu k predmetu draiby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dftu udelenia príklepu,
za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydra¿eKim:

- Na pare. 5. 944/1, 944/2: Zálozné pravo pre pohFadávku PoStová banka, a.s.,

Prievozská 2/B, 821 09 Bratisfava, IÓO: 3! 340 890 £. zml. V 6616/2010 zo dña
31.1. 2011-CZ 15/2011

- Na pare. 6. 944/1, 944/2; Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová banka, a.s.,

Dvofákovo nábrezie 4, 811 02 Bratislava, ICO: 31 340 890 £. zml. V 19662/2011

zo dña 16. 2. 2012 (Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republíky

Bratislava) -ÓZ 54/2012

- Na pare. C. 944/1, 944/2: Zálozné pravo pre pohFadávku PoStová banka, a.s.,
Dvofákovo nábrezie 4, 811 02 Bratislava, ICO: 31 340 890 C. zml. V 5439/11 zo
dña 23.4.2012 (Správa kataslra TrenCín V 5498/11). - 78/2012
- Na pare. CKN c. 944/1, 944/2: Zálozné pravo pre pohfadávku J§T Prívate
Investments B.V., Schiphol Boulevard 403, Toren C-4, 1118BK Schiphol,

Holandsko, iCO: 24323401 / Zmluva o postúpení pohl'adávky z 29.12.2016 /, C.
zml. V 2808/2013 zo dña 12.7. 2013 - CZ 124/2013^219/2016
- Na pare. CKN &. 944/1, 944/2: Zálozné pravo pre póhl'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, katastrólny odbor/ - tZ
236/2013

- Na pare. CKN í. 944/1, 944/2: ZáJozné pravo pre póhl'adávku PoStová banka,

a.s., Dvofákovo nábrezie 4, 811 02 Bratislava, IÓO: 31 340 890, 5. zml. 328/2014
zo dfía 9.7.2014 /Okresny úrad Zilina, katastrálny odbor/ - ÓZ 211/2014
Zálozné pravo v prospech: A.P.S. INVEST, s.r.o., so sídlom: Hattalova 12/C,
Bratislava 831 03, ICO: 36 779 261, spolofinosf zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vlozka Cfsio: 46023/B, viaznuce na
technologickych zariadeniach, elektronike a drobn^ch stavbách, zaniká vo
vzt'ahu k predmetu drazby podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dñu udelenia prikiepu,

za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydragenim

Zistená cena

Nehnutel'nosti, drobné stavby a prísluíenstvo:

nehnutel'ností

4 375 000,00 €bezDPH

tvoriacich súíast'

predmetu draiby:
Sp6sob zistenia ceny

predmetu drazby:

Zistená cena

Nehnuternosti, drobné stavby a prfsluSenstvo:
Znalecky posudok 6.41/2016 zo dña 12.12,2016, vypracovany clenmi
pracovného tímu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., TrenCianske Teplice
v zlození InR. Jozef Mercell, Ing. FrantiSek Nekoranec, Martín PekaroviC.

940 683,33 bezDPH

technologického
zariadenia a elektroniky

tvoriacich súüast'
predmetu drazby:

Sposob zistenia ceny
technologického

zariadenia a elektroniky
tvoriacich súifasf

Súpisová hodnota hnuternych
vecí podl'a súpisu oddelenej podstaty,
publikovaného v obchodnom vestníku Císlo 155/2015 zo dña 13.08.2015 pod
znafikou K018024, polozky C. 1, 14, 103,142,152 a 150 a v obchodnom vestníku

predmetu drazby:

Císlo 185/2015 zo dña 28.09.2015 pod znaCkou K021051, polozky c. 264, 265,
267,268 a 269

NajniHie podóme;

5 315 683,33 €bezDPH

Minimálne prlhodenie:

500,00 €

Drazobná zábezpeka:

49 790,88 €

SpSsob zloíenia
drazobnej zábezpeky:

V peniazoch, a to bezhotovostnym prevodom na úfiet drazobnfka IBAN: SK38
0900 0000 0050 4398 7194 pod variabilnym symbolom: 3442016, alebo

vhotovosti vmieste konania drazby, prípadne zlozením peñazí do notárskej
úschovy.

Vo forme bankovej záruky

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif Sekom ani platobnou kartou.

Adresa na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

ProAuctios.r.o., Homá 2,974 01 Banská Bystrica alebo, v mieste konania drazby,
a to vylufine v den konania drazby a v Case najskór jednu hodinu pred Casom
otvorenia drazby.

Dokiad

preukazujúci zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Original prikazu na úhradu peñaznych"~prostriedkñy vo vySke drazobnej

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

drazobná zábezpeka pripísaná na úSet drazobnfka.
Príjmovy pokladnicny dokiad preukazujúci zlozenie peñaznej hoíovosti vo vySke
drazobnej zábezpeky.
Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej záruky.
Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zlozenie zábezpeky do

notárskej úschovy.

Lehota na zlozenie

drazobnej zábezpeky

Vrátenie drazobnej
zábezpeky:

Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky zaCína dñom zverejnenia oznámenia o
drazbe v Obchodnom vestnfku a konCi stanoveafon Casom otvorenia drazby.

NeúspeSnym úCastnfkom drazby, ktorí zlozili drazobnú zábezpeku vhotovosti,
bude drazobná zábezpeka vrátená hned' po skonCení drazby. NeúspeSnym

údastníkom drazby, ktorí zlozili drazobnü zábezpeku bezhotovostnym prevodom
na úCet drazobníka, bude drazobná zábezpeka vrátená bezhotovostnym prevodom
bez zbytocného odkladu po skon¿enf, a to na ú£et oznaCeny úüastníkom drazby.

Sposob úhrady ceny
dosiahnuíej
vydrazením:

Ak je cena dosiahnutá vydrafením vyggia ako 6.640 €, je vydraziteF povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydraáením do 15 dní od skoncenia drazby, ak sa
vydraiitel' s navrhovaterom draiby nedohodnú inak.
Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vySSia ako 6.640 €, je vydrazitel* povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením hned' po skonCení draiby.
Cenu dosiahnutú vydraíením je moáné zaplatif v hotovosti hned' po skonüení
drazby vmieste konania drazby, vhotovosti vmieste sídla drazobníka, alebo
bezhotovostnym prevodom na úóet drazobníka IBAN: SK38 0900 0000 0050
4398 7194 pod variabilnym symbolom: 3442016.

Drazobná zábezpeka zloáená vpeniazoch sa vydrazítet'ovi zapofiítava do ceny
dosiahnutej vydrazením.

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

01 Banská Bystrica, iCO: 36 052 957, 10 DPH: SK2021642029, je

registrovanym platiterom DPH. Suma najnizSieho podania je ako suma bez
DPH. V súlade s ust § 69 ods. 12 pfsm. d) Zákona 2. 222/2004 Z.z. o daní z
pridanej hodnoty v znení neskorSfch predpisov, vydrazitel' (platitel' DPH),
ktory sa stane príjemcom plnenia od üpadcu (platitel'a DPH), zaplatí DPH
priamo správcovi dañe, priíom tu dochádza k prenosu dañovej povinnosti na
vydrazitel'a. Vydrazitei', ktor? je platitel'om DPH, uhradí drazobnfkovi cenu

dosiahnutú vydrazením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH je následne
povinny vyporiadaf priamo so správcom dañe (DPH). V prípade, ak predmet
drazby vydrazí subjekU ktory nie je platitel'om DPH, ¡e tentó subjekt povinn^

libradii* priamo drazobníkovi cenu dosiahnutú vydraXením, a to vrátane
prislúchajúcej DPH.

Obhliadky predmetu

dra^by:
Miesto obhliadky:
Organizaré opatrenia

k obhliadkam:

Nadobudnutie
vlastníckeho prava k

predmetu draiby;

Podmienky odovzdania

predmetu dra2by:

1. íermín 24.05.2017 o 13:00 hod.
2. termín 06.06.2017 o 13:00 hod.

Partizánska cesta 4634/91, Banská Bvstrica, GPS: 48°44'34.0"N 19°11'57.6"E
Záujemcovia o obhliadku predmetu draiby sa prihlásia telefonicky najneskdr
24 hodín pred stanovenym íennínoin obhliadky na felefónne ííslo: 0911
802 199, pocas pracovnych dnf, v case od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhíiadky je
mozné vykonaf aj mimo tennfny stanovené v oznámení o drazbe, avSak vylucne
po predchádzaiúcej dohode s drazobníkom.

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza

na neho vlastnícke pravo dñom udeienia príklepu. Drazobník vydá bez zbytoCného
odkladu poria'dobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydraáitel'ovi potvrdenie
o vydrazení predmetu dra^by, a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby
spisuje notárska zápisnica, vydá drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia
osvedCeného odpisu notárskej zápisnice.

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu draáby odovzdá
drazobník bez zbytoCného odkladu vydra&tel'ovi predmet draiby a listiny, ktoré
osvedííujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby,
alebo osvedfiujú iné prava vydraáiteTa k predmetu draáby.
Ak ide o nehnuternost1, podnik alebo jeho íasf, odovzdá predchádzajúci vlastník
bez zbytocnych priefahov predmet drazby, ato na základe predloáenia
osvedííeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.
Drazobnfk je povinn^ na mieste spísar* zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
VSetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie
vydrazitel'.
NebezpeCenstvo §kody na predmete drazby prechádza z navrhovatel'a draiby na
vydraziteFa dñom odovzdania predmetu dra£by.

Pouéenie podra § 21

ods. 2 az 6 zákona
2.527/2002 Z. z.
o dobrovoPn^ch

drazbách :

(2) V prípade, ak sa spochybñuje platnostf záloznej zraluvy alebo boli poruSené
ustanovenía tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym boJa dotknutá na
svojich právach, poíiadaf súd, aby urCil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa
urfienía neplamosti draáby zaniká, ak sa neuplatnf do troch mesiacov odo dfta
príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti draáby súvisia so spáchaním
trestného éinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlasíník predmetu drazby v ¿ase príklepu hlásen^ trvaiy pobyt
podl'a osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti
drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prtpade spoloánej drazby bude neplatná len tá
Casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podra odseku 2, je povinná oznámif
prísluSnému okresnému úradu zaííatie súdneho konania.

(4) Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosf draiby podl'a odseku 2 sú

navrhovatel' drazby, drazobník, vydraziteF, predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba podl'a odseku 2.
(5) Ak vydraáitel* zmaril drazbu alebo ak súd urCil draábu za neplatnú, üíinky
príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
(6) Neplatnosf draiby nie je mozné vyslovif z dóyodu oneskoreného zaíatía
draáby, ak bolo príCinou oneskoreného zaííatia draáby konanie inej dra2by tym
istym drazobníkom na tom ístom mieste a ak neumoznil vlastník predmetu draiby,
ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnfcke pravo, vykonaf
ríadnu obhliadku predmetu drazby.

Notar osvedñujúci
pricbch dralby:

JUDr. Andrea Barancová, so sídlom: T.G. Masaryka 19,984 01 LuCenec

Za Navrhovalel'a:

Za draápbníka:

V Banskej Bystrici, dña 1 0 "05" 2017

V Banskej Bystrici, dña

JUDr. Jaroslav JakubCo, PhD.
správca úpadcu

íonaterspoloCnosti

1 0 -05- 2017

r. Slavomír JanSo

KOVOD, a.s. "v konkurze"

ProAuctios.no.

MESTSJCt IJRAD
BANSKÁ BYSTR1CA

Vyvcscné dña:

12. máj 2017

Zvcsenc dña:

podpis

"
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