JUDr. Milos Levrinc, PhD.- správca
J. Kozáceka 13E, 960 01 Zvolen

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAZBE
JUDr. Milos Levrinc, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Otto Stroffek, nar.: 21.07.1967,
Král'ovohofská 13, 974 11 Banská Bystrica, ako drazobník oprávneny kvykonu dobrovol'nych
drazieb v zmysle ust. § 92 ods. 6 Zákona c. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorych zákonov, primerane za pouzitia príslusnych ustanovení Zákona c. 527/2002 Z.
z. o dobrovol'nych drazbách, zverejñuje na základe závázného pokynu veritel'ského vyboru
zverejñuje tretie kolo drazby (opakovaná drazba) nehnutel'ného majetku zapísaného do súpisu
váeobecnej podstaty úpadcu Otto Stroffek, nar.: 21.07.1967, KráFovohol'ská 13, 974 11 Banská
Bystrica.

1.

Oznacenie drazobníka a navrhovatel'a drazby

Drazobník - JUDr. Milos Levrinc, PhD., J. Kozáceka 13E, Zvolen 960 01, správca

konkurznej podstaty úpadcu Otto Stroffek, nar.: 21.07.1967, Král'ovohol'ská 13, 974 11
Banská Bystrica

Navrhovatel' drazby - JUDr. Milos Levrinc, PhD., J. Kozáceka 13E, Zvolen 960 01,
správca konkurznej podstaty úpadcu Otto Stroffek, nar.: 21.07.1967, Král'ovohol'ská 13, 974
11 Banská Bystrica
2. Miesto, dátum a cas otvorenia drazby

Miesto konania drazby -

Notársky úrad, JUDr. Zora Belková, notar, so sídlom: Na

Troskách 22 , 974 01 Banská Bystrica, SR.
Dátum konania - 21.12.2017
Cas konania - 09.00 hod.

Drazba - tretie kolo drazby (opakovaná drazba)
3.

Oznacenie a opis predmetu drazby a jeho príslusenstva:
Ako prvé v poradí sa bude drazif:

A) Nehnutel'nosf vo vlastníctve Otto Stroffek, nar.: 21.07.1967, Král'ovohol'ská 13, 974 11
Banská Bystrica, evidovaná na LV c. 4530, obec Bratislava mestská casf Nové Mesto,
katastrálne územie Nové Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Stavba:
I.

Súpisné c. stavby: 11004
Na parcele c. 12781/135
Druh stavby: 7
Popis stavby: Garáz

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Umiestnenie stavby: 1
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Opis práv a závazkov na p red mete drazby viaznucich a s ním spojenych:
Na predmete drazby podl'a zápisu na LV neviazmi ziadne iné farchy, s vynimkou
exekucnych záloznych práv.

Exekucné zálozné pravo na garáz súp. c. 11004 na pare. c. 12781/135 v prospech MK
Consulting, s.r.o., Stúrova 30, Skalica (ICO: 36243141) podl'a EX 186/2010 zo dna
09.03.2011 (súdny exekútor JUDr. Jozef Pavlík), Z-4134/11

Exekucné zálozné pravo na garáz súp.c. 11004 na parce. 12781/135 v prospech Sociálnej
poisfovne, Bratislava (ICO 30807484) podl'a exekucného príkazu EX 605/2012-13 zo dña
05.12.2012 (súdny exekútor JUDr. Ing. Miroslav Paller), Z-20655/12

Exekucné zálozné pravo na garáz súp.c. 11004 na parce. 12781/135 v prospech Sociálnej

poisfovne, Bratislava (ifiO 30807484) podl'a exekucného príkazu EX 915/2011-20 zo dña
05.12.2012 (súdny exekútor JUDr. Ing. Miroslav Paller), Z-20656/12

Exekucné zálozné pravo v prospech Sociáina poisfovña, Bratislava (ICO 30807484), na
stavbu súp.c.11004 na parc.c.12781/135, podl'a exekucného príkazu <5. EX 322/2013-10 zo
dña 16.07.2013, (súdny exekútor JUDr. Ing. Miroslav Paller), Z-13349/13
Spósob stanovenia ceny predmetu drazby:

Cena predmetov drazby bola ucená odhadom správeu JUDr. Milosa Levrinca, PhD., J.
Kozáceka 13E, Zvolen 960 01.
Najnizsie pódame:
4.000,- €
Minimálne prihodenie:
200,- €

Vyska drazobnej zábezpeky:
800,- €

Opis a stav predmetu drazby:
Nehnuternost'je opotrebovaná.
Ako druhé v poradí sa bude drazit':

B) Nehnutel'nosti vo vlastnictve Otto Stroffek, nar.: 21.07.1967, Král'ovohol'ská 13, 974 11
Banská Bystrica, evidované na LV c. 3798, 5298 a 5906, obec Banská Bystrica, katastrálne
úzenaie Radvañ, spoluvlastnícky podiel 1/2.
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Pozemky:

I.

Parcelné císlo: 2901/4
Vymera v m2: 986 m2

Druh pozemku: Trvalé trávne porasty
Spósob vyuzitia p.: 7
Umiestnenie pozemku: 1

II.

Parcelné císlo: 2901/5
Vymera v m2: 579 m2

Druh pozemku: Trvalé trávne porasty
Spósob vyuzitia p.: 7
Umiestnenie pozemku: 1
III.

Parcelné císlo: 2901/6
Vymera v m2: 1175 m2

Druh pozemku: Trvalé trávne porasty
Spósob vyuzitia p.: 7
Umiestnenie pozemku: 1

IV.

Parcelné císlo: 2901/7
Vymera v m2: 534 m2

Druh pozemku: Trvalé trávne porasty
Spósob vyuzitia p.: 7
Umiestnenie pozemku: 1

V.

Parcelné císlo: 2901/ 8
Vymera v m2: 361 m2

Druh pozemku: Trvalé trávne porasty
Spósob vyuzitia p.: 7
Umiestnenie pozemku: 1

VI.

Parcelné císlo: 4176/ 1
Vymera v m2: 428 m2

Druh pozemku: Vodné plochy
Spósob vyuzitia p.: 12

Umiestnenie pozemku: 1
VIL Parcelné císlo: 4176/2
Vymera v m2: 222 m2

Druh pozemku: Vodné plochy
Spósob vyuzitia p.: 12
Umiestnenie pozemku: 1
VlII.Parcelné císlo: 4176/ 3
Vymera v m2: 97 m2

Druh pozemku: Vodné plochy
Spósob vyuzitia p.: 12
Umiestnenie pozemku: 1
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IX.

Parcelné císlo: 2901/2
Vymera v m2: 256 m2

Druh pozemku: Trvalé trávne porasty
Spósob vyuzitiap.: 16
Umiestnenie pozemku: 1
X.

Parcelné císlo: 2900/4
Vymera v m2: 8966 m2

Druh pozemku: Lesné pozemky

Sposob vyuzitiap.: 38
Umiestnenie pozemku: 1
XI.

Parcelné císlo: 2900/7
Vymera v m2: 657 m2

Druh pozemku: Lesné pozemky
Sposob vyuzitiap.: 38
Umiestnenie pozemku: 1

Opis práv a závazkov na pred mete drazby viaznucich a s ním spojenych:
Na predmete drazby podía zápisu na LV neviaznu ziadne iné t'archy. Nehnutel'nosti na LV c.

3798 sú kultúrnou pamiatkou zapísanou v ÚZKP SR pod c. 74/3 - cz 984/99.

Sposob stanovenia ceny predmetu drazby:

Cena predmetov drazby bola ucená odhadom správcu JUDr. Milosa Levrinca, PhD., J.
Kozáceka 13E, Zvolen 960 01.
Najnizsie podanie:
50.259,60 €

Minimálne prihodenie:
2.512,98 €

Vyska drazobnej zábezpeky:
10.051,92 €

Opis a stav predmetu drazby:

Trvalé trávnaté porasty sa nachádzajú v lokalite chráneného územia v inundacnom pasme
potoka Malachovsky. Pozemky sú zarastené burinou, minimum trávy a inych náletovych
drevín. Okolo pozemkov zo strany potoka Malachovsky je brehovy listnaty porast. Vodné
plochy sú pozemky, na ktorych boli vybudované rybníky. Napájanie vodnej plochy na inych
pozemkoch. Jazero nema priamy styk s vodnym tokom, byvalá vodná piocha je zanesená
nánosom a smet'ami az po vrch. Piocha je v ochrannom pasme.
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Ako tretie v poradí sa bude drazit':

C) Nehnutel'nosf vo vlastm'ctve Otto Stroffek, nar.: 21.07.1967, Král'ovohol'ská 13, 974 11
Banská Bystrica, evidovaná na LV 6. 441, obec Dobrá Niva, katastrálne územie Dobrá Niva,
spoluvlastnícky podiel 1/1.

Pozemok:

I.

Parcelné císlo: 1869
Vymera v m2: 69 m2

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Spósob vyuzitiap.: 16
Umiestnenie pozemku: 1

Opis práv a závazkov na predmete drazby viaznucich a s ním spojenych:
Na predmete drazby podl'a zápisu na LV neviaznu ziadne iné farchy.
Sposob stanovcnia ceny predmetu drazby:

Cena predmetov drazby bola ucená odhadom správcu JUDr. Milosa Levrinca, PhD., J.
Kozáceka 13E, Zvolen 960 01.
Najnizsie podanie:
828,- €
Minimálne prihodenie:
41,40 €

Vyska drazobnej zábezpeky:
165,60 €

Opis a stav predmetu drazby:

Zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Dobrá Niva.
4.

Drazobná zábezpeka

Drazobnú zábezpeku je mozné uhradif len prevodom, resp. vkladom na úcet úpadcu v Tatra
banka, a.s. císlo úctu: IBAN: SK58 1100 0000 0029 3348 1511, SWBFT : TATRSKBX.
Drazobná zábezpeka musí byt' na vyásie uvedeny úcet pripísaná najneskór do otvorenia
drazby. Dokladom o zlození drazobnej zábezpeky bude vypis z úctu, z ktorého vyplyva
úhrada zábezpeky v prospech úctu úpadcu, alebo potvrdenie banky o vklade pozadovanej
sumy zábezpeky na úcet úpadcu. Nie je mozné zlozif drazobnú zábezpeku platobnou kartou
alebo sekom. Drazobná zábezpeka bude neúspesnym úcastníkom drazby vrátená do 5
pracovnych dní od skoncenia drazby alebo od upustenia od drazby prevodom na úcet, z
ktorého bola drazobná zábezpeka na úcet úpadcu uhradená.
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5.

Obhliadka predmetu drazby

Obhliadka sa bude konaf v dñoch 28.11.2017 o 09:00 hod. a 04.12.2017 o 09.00 hod.
Záujemcovia
J. Kozáceka
advokati.eu),
technického a

ohlásia svoj záujem zúcastnif sa obhliadky písomne (postou na adresu:
13, 960 01 Zvolen, alebo mailom na e-mailovú adresu: levrinc@bjla to minimálne 1 pracovny den pred konaním obhliadky, z dóvodu
personálneho zabezpecenia obhliadky. Blizsie informácie je mozné získaf na

tel. císle drazobníka: +421/907 241 114.

6.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením:

Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapocíta do ceny dosiahnutej vydrazením.
Zostávajúcu casf ceny dosiahnutej vydrazením je vydrazitef povinny zaplatif drazobníkovi
a v prípade, ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vyssia ako 6 640 eur, je vydrazitel'
povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením hned' po skoncení drazby. Ak je cena
dosiahnutá vydrazením vyssia ako 6 640 eur, je vydrazitel' povinny zaplatif cenu
dosiahnutú vydrazením do 15 dní od skoncenia drazby. V prípade spolocnej drazby je
vydrazitel' povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením, ak nie je vyssia ako 3 300 eur,
hned' po udelení príklepu. Cena dosiahnutá vydrazením sa uhrádza na úcet vedeny v Tatra
banke, a.s., císlo úctu: IBAN: SK58 1100 0000 0029 3348 1511, s uvedením VS: ICO
úcastníka (vydrazitel'a) drazby v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikatel'a,

alebo rodné císlo úcastníka (vydrazitel'a) drazby v prípade fyzickej osoby nepodnikatel'a.

7. Úcasíníci drazby

Úcastníkmi drazby mózu byf iba osoby spíñajúce zákonné podmienky podl'a ust. § 5

Zákona c.

527/2002 Z.

z.

o

dobrovol'nych drazbách, ktoré pred zacatím drazby

drazobníkovi predlozia:
doklad o zlození drazobnej zábezpeky,
doklad totoznosti,
v prípade právnickej osoby vypis z obchodného registra,

v prípade zastúpenia úcastníka splnomocnencom, splnomocnenie s podpisom
zastúpeného úcastníka, z ktorého bude vyslovne vyplyvaf oprávnenie splnomocnenca
konaf v mene zastúpeného na drazbe,
V zmysle ust. § 5 Zákona c. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách:

(1) Úcastníkom drazby je osoba prítomná na drazbe, ktorá sa dostavila s ciel'om urobif

podanie a splña podmienky ustanovené tymto zákonom.

(2) Úcastníkom drazby je osoba spósobilá na právne úkony. To neplatí, ak ide o maloletych

alebo o osoby, ktoré boli zbavené sposobilosti na právne úkony alebo ich spósobilosf na
právne úkony je obmedzená, ak je predmetom drazby spoluvlastnícky podiel k veci, ku
ktorej uz spoluvlastnícky podiel majú; podmienkou je, ze tieto osoby musia byf zastúpené
zákonnym zástupcom alebo opatrovníkom.

(3) Úcastníkom drazby móze byf stát, a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z drazby vylúcená.
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(4) Úcastníkom drazby nemóze byf osoba, ktorá nemóze nadobúdaf vlastnícke pravo a iné

prava k predmetom drazby, osoby, na ktorych majetok bol vyhláseny konkurz alebo voci
ktorym bol zamietnuty návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
ohl'adne ich majetku bolo opátovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov
od zrusenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od
skon5enia opatovného vyrovnania; nikto nesmie drazif za nich.

(5) Úcastníkom drazby nemóze byf osoba, u ktorej by v dósledku nadobudnutia vlastníctva

predmetu drazby mohlo dójst' k obmedzeniu hospodárskej sút'aze; nikto nesmie drazif za
ñu.

(6) Úcastníkom drazby nemóze byf osoba, ktorá nezlozila drazobnú zábezpeku, ak je

pozadovaná, a v opakovanej drazbe ani vydrazitel', ktory spósobil zmarenie
predchádzajúcej drazby toho istého predmetu drazby u toho istého drazobníka; nikto
nemóze drazif za nich.

(7) Úcastníkom drazby nemóze byf drazobník a zamestnanci drazobníka. Úcastníkom

drazby nemóze byf ani

a) osoba drazobnflcovi a zamestnancovi blízka,

b) právnická osoba, ktorú ovláda drazobník alebo osoba uvedená v písmene a) v case, ked'
sa uskutocñuje drazba,

c) právnická osoba, v ktorej je drazobník alebo jeho zamestnanec, alebo osoba uvedená
písmene a) statutárnym orgánom, clenom statutárneho orgánu, prokuristom alebo
spolocníkom,

d) právnická osoba, ktorú ovláda osoba uvedená v písmene c) v case, ked' sa uskutocñuje
drazba.

Nikto nesmie drazif za osoby uvedené v tomto odseku.
(8) Ak je drazobník právnickou osobou, nemóze byf úcastníkom drazby ani
a) jeho statutárny orgán, clenjeho statutárneho orgánu, jeho prokurista alebo spolocník,
b) osoba blízka osobe uvedenej v písmene a),

c) právnická osoba, ktorú drazobník alebo osoba uvedená v písmenách a) a b) ovláda v
case, ked' sa uskutocñuje drazba,

d) právnická osoba, v ktorej je osoba uvedená v písmenách a) a b) statutárnym orgánom
alebo clenom statutárneho orgánu, alebo prokuristom,
e) právnická osoba, ktorá je ovládaná osobou uvedenou v písmene d) v case, ked' sa
uskutocñuje drazba,

f) právnická osoba ovládajúca drazobníka v case, ked' sa uskutocñuje drazba.
Nikto nesmie drazif za osoby uvedené v tomto odseku.

(9) ÚÉastníkom drazby nemóze byf dlzník a manzel dlzníka; nikto nemóze drazif v ich
mene.

V zmysle ust. § 20 ods. 9 Zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách:

Ak má niektory z úcastníkov drazby predkupné pravo k predmetu drazby a ak to preukáze
drazobníkovi pred otvorením drazby, nie je tentó úcastník urcenym prihodením viazany; ak
urobí podanie v rovnakej vyske ako najvyssie podanie, udelí licitátor príklep úcastníkovi
drazby oprávnenému z predkupného prava.
8.

Podmienka vstupu pre verejnosf:
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Vstupné vo vyske 3,32 € /1 osoba/ 1 den.

9.

Nadobudnutic vlastníckeho prava k predmetu drazby:

Ak vydrazitel5 uhradí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza nañ
vlastnícke pravo k predmetu drazby dñom udelenia príklepu.

Drazobník po zaplatení ceny predmetu drazby zasle jedno vyhotovenie osvedceného odpisu
notarskej zápisnice, spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytocného odkladu príslusnému
okresnému úradu. Drazobník vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho
prava vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notarskej zápisnice.

10. Podmienky odovzdania predmetu drazby vydrazitel'ovi:

Predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastník po predlození osvedceného odpisu
notarskej zápismce a dolozenia totoznosti vydrazitel'a. Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po
zaplatení vydrazenej ceny predmet drazby a listiny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitel'a k
predmetu drazby bez zbytocného odkladu a vydrazitel' prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o
nehnutel'nosf, podnik alebo jeho casf, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet drazby na
základe predlozenia osvedceného odpisu notarskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a bez zbytocnych priet'ahov. Drazobník je povinny na mieste spísaf zápisnicu o
odovzdaní predmetu drazby, ktorú podpíse predchádzajúci vlastník predmetu drazby,
vydrazitel' a drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve
vyhotovenia dostane vydrazitel'. Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu drazby znása vydrazitel'.

11. Meno, priezvisko a sídlo notara, ktory bude priebeh drazby osvedcovat' notárskou
zápisnicou:

JUDr. Zora Belková, notar, so sídlom: Na Troskách 22 , 974 01 Banská Bystrica, SR.
12.Poucenie podl'a ust. § 21 ods. 2 az 6 Zákona c. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych
drazbách:

(2) V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia
tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf
súd, aby urcil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa urcenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby

súvisia so spáchaním trestného 5inu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case príklepu 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 neplatná len tá casf 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 súdneho konania.
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(4) Ucastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a odseku 2 sú navrhovateP
drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a odseku 2.
(5) Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky príklepu

zanikajú ku dñu príklepu.

(6) Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak
bolo prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na
tom istom mieste a ak neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k
predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

Vo Zvolene, dña 13.11.2017

BANSKÁ BYSTR1CA
Drazobník:

Vyvcscné dña:

1o.N0V.2017

Zvescné dña:

podpis

¥

JUDr. Milos
Správca

JUDr. MiloS Lcvrinc, PhD.- správca

v zozname správcov Minislerstva spravodlivosti SR pod. zn. SI201, J. KozáCeka 13E, 960 01 Zvolen
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