Oznámenie o opakovanej drazbe
Zn. 3452016/2

ProAuctio s.r.o., ako drazobník oprávnen^ k vykonu dobrQvol'nych draiieb v zmysle ustanovení zákona
C. 527/2002 Z. z. o dobrovofriych drazbách a o doplnení zákona t. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej Cinnosti
(Notársky poriadok) v platnom znenf (d'alej len ,,zákon o dobrovol'n^ch drazbách") a zákona C. 7/2005 Z. z.
Zákon o konkurze a reStrukturalizácíi a o zmene a doplneni niektonfch zákonov (d'alej len ,,ZKR") zverejñuje na
základe Zmluvy ovykonaní opakovanej drazby a v zmysle ustanovení § 17 a § 22 zákona o dobrovol'nych
draíbách nasledovné Oznámenie o opakovanej drazbe:

I

Oznaíenie draíobníka:

ProAuctio s.r.o.

ICO:

45 408 441

Sídlo:

Horná 2,974 01 Banská Bvstrica

Zapísany v registri:

Obchodny register Okresného sudu Banská Bystrica, oddíel Sro, vlozka C.

Konajüci:

17775/S
Mgr. Slavomír Jango, konater

Oznaéenie

JUDr. Jaroslav JakubCo, PhO.

navrhovatel'a:
So sídíom:

Mladych 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

Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17,974 01 Banská Bystrica

Dátum konania drazby:

11.12.2017

¿as otvorenia draíby:

8:30 hod.

Opakovaná drazba:

Druhé kolo drazby

Oznaéenle prcdmetu

I. Nehnuteftiosti nachádzajúce sa vBanskej Bystrici, okres Banská Bystrica,
katastrálnom území Banská Bystrica, evidované Okresn^m úradom Banská
Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) C. 7344 ako:

drazby:

Pozemky

- parcelnó Císlo
- parcelné Cfslo
- parcelné Císlo
- parcelné Císlo
- parcelné Císlo

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

584/1,
584/2,
584/5,
584/6,
584/7,

zastavané plochy a nádvoria o venere 1152 m2
zastavané plochy a nádvoria o viniere 332 m2
zastavané plochy a nádvoria o vymere 976 m2
zastavané plochy a nádvoria o vymere 855 m2
zastavané plochy a nádvoria o viniere 596 m2

-

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

584/10,
584/11,
584/13,
584/18,

- parcelné Císlo KN-C 584/8, zastavané plochy a nádvoria o vymere 1021 m2
parcelné Císlo
parcelné Císlo
parcelné Císlo
parcelné Cfslo

zastavané plochy a nádvoria o viniere 127 m2
zastavané plochy a nádvoria o vymere 2350 m2
zastavané plochy a nádvoria o vymere 221 m2
zastavané plochy a nádvoria o vymere 973 m2

- parcelné Císlo KN-C 584/19, zastavané plochy a nádvoria o vymere 21 m2
- parcelné Oíslo KN-C 584/20, zastavané plochy a nádvoria o viniere 5 m2

- parcelné Císlo KN-C 584/21, zastavané plochy a nádvoria o vymere 444 mi
Stavby

- Neobytná budova súpisné Cislo 2536, postavená na parcele Císlo KN-C 584/2
- Neobytná budova súpisné Clslo 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
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

n. Probné stavby a prísluSenstvo plniace doplnkovu funkciu k nehmitel'nostiam

(L), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmS (nie v5ak
Oplotenie z profilovaného plechu, Opíotenie zo strojového pletiva, Areálové
rozvody vody na parcelách Cfsla 584/1, 584/5,
584/11, 584/13, 584/18,
Vodomerná Sachta na parcele Císlo 584/13, Dazd'ová kanalizácia na parcelách
Císla 584/1, 584/5, 548/8, 584/11, 584/18, SplaSková kanalizácia na parcelách
Císla 584/1, 584/18, Odlucovafi ropnych látok na parcele aislo 584/18, Rozvody
elektrickej energie na parcelách Ctsla 584/1, 584/5, 584/11, 584/18, 584/20,
Trafostanica na parcele Cfslo 584/20, Spevnené plochy na parcelách ¿isla 584/1,
584/5, 548/8, 584/11, 584/18, Mostová vaha na parcele ¿Sísío 584/1, tak ako sú
opísanó vznaleckom posudku C. 43/2016 zo dña 12. 12. 2016, vypracovan^
Clenmi pracovného tfmu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., TrenCianske
Teplice v zlození Ing. Jozef Mercell, Ing. FrantiSek Nekoranec, Martín PekaroviC,
Spoluvlasínfcky podiel: 1/1

III. Technologické zariadenia a elektronika : zabudované na nehnuteTnosliach
(I.)» zapísané ako samostatné poloíky súpisu konkurznej podslaty úpadcu v Casti
hnutel'né vecí a elektronika a in^ hnutel'n^ majetok, a to polozka Cfslo 185
s oznaCenfm: ,,Kamerovy systém - 2x poCítaC, 2x monitor, 10 ks kamier",
polozka ¿Síslo 134 s oznacením: ,,Plynovy kotol VIESSMANN", polozka Císlo 131
s oznaíením: ,,Elekírick^ zabezpefiovací systém (EZS)", polozka Císlo 135
s oznacením: ,,Elektricky zabezpeCovacf systém (EZS)"
Spoluvlastnícky podfel; 1/1

IV. Drobné stavby a prfslusenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuternostiam
(I.), zapísané v kartách majetku úpadcu, nezapísanó na lisíoch vlasíníctva,

pozostávajúce najma (nie vSak vyluene): VonkajSie osvetlenie, Poziarny vodovod
Spoluvlastnlcky podiel: 1/1
/d'alej len 5>predmet drazby"/

Opis predmetu drazby

Nehnutel'nosti, drobné stavby a prfsluSenstvo;

a jeho prísluSenstva:

Neobytná budova autorizovaného pracovjska súpisné Síslo 2536 na parcele
Cfslo 584/2
Budova je Ciastoc'ne prízemn^ a CiastoCne dvojpodíazn^ nepodpivniCen^ objekt
zastreSen^ CiastoCne sedlovou a Ciastofine 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 vSetky inzinierske siete
technického vybavenia územia v ro2sahu eUnergie, zemného plynu, vody a
kanalizácie, priCom budova je na ne aj pripojená s vynimkou zemného píynu.
Stavba bola daná do uzfvania cea v roku 1980, v roku 2008 bola zrekonStruovaná.
DispoziSné rieSenie:

Budova obsahujúca CiastoCne jedno nadzemné podlaáie prízemia pozostáva z
dielensk^ch a skladov^ch priestorov, sociálnych miestnostf, a v nizgej juznej Casti

kotolña. CíastoCné druhé nadzemné podíazie obsahuje administratívne priestory
kancelárií.

Technick^ popis vyhotovenia:
Základy betónové monolitické pásy. Obvodové (nosné) a v^plñové kongtrukcie sú

murované. Úpravy vonkajSích povrchov pozostávajú z hladkych omíeíok na báze
umel^ch látok. Úpravy vnútornych povrchov tvoria hladké vápenné omietky, v

sociáhiom zariadení je na Castiach stien keramicky obklad. Stropné konStrukcie sú
zelezobetónovó vrátane niáSej kongtrukcie plochej strechy, prevaznú Casf streSnej
konStrukcie tvoria streSné vazníky. Krytinu tvorí pozinkovan^ plech, aj
klampiarske konStrukcie sú z pozmkovaného plechu. Podlahy sú z cementového
poteru, povlakového PVC, resp. z keramickej dlazby. V^plne okennych otvorov
sú drevené a plastové, vstupné vonkajSie dvere a vráta sú plastové, vnútorné
drevené hladké. Rozvod vody studenej, teplú úzitkovú zabezpeCuje prietokov^
ohrievaC na el. energiu. Vykurovanie je ústredné teplovodné z kotolne ako aj na
el. energiu prostredníctvom el. konvektorov. ElektroinStalácía je svetelná a
motorická. Budova je pripojená na rozvody vody, kanalizácie, a elektrickej
energie.
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Neobytná budova skladov súpisné ítslo 5514 na parcele Üfslo 584/7
Budova je prlzemn^ nepodpivníCeny objekt zastreSeny sedlovou strechou.
Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území
Mesta Banská Bystrica. V danej lokaiite je moznosf pripojenia na vSetky
inzinierske siete technického vybavenia územia v rozsahu el.energie, zemného
plynu, vody a kanalizácie, priCom budova je pripojená len na el. energiu. Stavba
bola daná do uzívania cea v roku 1970, v roku 2008 bola ÉiastoCne
zrekonátruovaná.

DispoziCné rieSenie:
Budova obsahujúca jedno nadzemné podlazie prízemia pozostáva zo skladovych
príestorov.
Technicky' popís vyhotovenia:
Zóklady betónové monolitické pásy. Obvodové (nosné) a v^plñové konSlrukcie sú

murované. Úpravy vonkajSIch povrchov sú brizolitové. .Úpravy vnútorn^ch

povrchov tvoria hladké vápenné omietky. StreSnú konStmkciu tvoria streSné

vaznfky. Krytinu tvorí pozinkovany plech, aj klampiarske konStrukcie sú z
pozinkovaného plechu. Podlahy sú z cementového poteru. Vy^lne okenn^ch a
dvern^ch otvorov sü ocel'ové jednoduché. ElektroinStalácia je svetelná a
motorická. Budova je pripojená na rozvody elekírickej energie.
Skladovacia hala bez súpisného Císla na parcele 2íslo 584/6
Budova je prízemny nepodpivniCen^ objekt zastreSeny" sedlovou strechou.
Osadená je v rovinatom teréne v príemyseínej zóne obce v zastavanom územf
Mesta Banská Bystrica. V danej lokaiite je moznosf pripojenia na v5etky
iníinierske siete technického vybavenia územia v rozsahu el.energie, zemného
plynu, vody a kanalizácie, priiíom budova je pripojená len na el.energíu. Stavba
bola daná do uzívania v roku 2011.
Dispoziíné rieáeníe:
Budova obsahujúca jedno nadzemné podlazie prízemia pozostáva z jednej
miestnosti skladu.
Technicky popis vyhotovenia:
Základy betónové monolitické pásy a pStky. Nosnou konStrukciou je ocel'ová
konStrukcia z tyCovych prvkov, stregnú konSírukciu tvoria priehradovó vüzníky.
Obvodovu vyplñovú konStrukciu tvorí betónová stena do vyíky 2,5 m od
betónovej liatej podlahy, ostatné obvodové konStrukcie vrátane streSnej krytiny sú
z profíiovaného plechu s povrchovou protikoróznou úpravou. Klampiarske
konStrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vy"plne okennych otvorov sü ocel'ové
jednoduché, vstupné vonkajSie dvere sü ocel'ové, vstupné vrata sú plastové
roletové s ovládaním a pohonom na el.energiu. Elektroingtalácia je svetelná a
motorická.
Vrátnica bez súpisného Císla na parcele ífslo 584/19
Budova je prízemn^ nepodpivnifien^ objekt zastreSen^ plochou strechou. Osadená
je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území Mesta
Banská Bystrica. V danej lokaiite je moznosf pripojenia na váetky ináinierske
siete technického vybavenia územia v rozsahu el.energie, zemného plynu, vody a
kanalizácie, priíom budova je pripojená len na el. energiu. Stavba bola daná do
uzívania v roku 2011.
Dispoziüné rieSenie:
Budova obsahujúca jedno nadzemné podlaáie prizemia pozostáva z miestnosti
kancelárie - vrátnice a z miestnosti §atne.
Technicky popis vyhotovenia:
Základy betónové monolitické pásy. Obvodové (nosné) a v^plftové konStrukcie sú

murované z keramick^ch tvárnic. Úpravy vonkajSfch a vnutorn^ch povrchov sú

zhladlqích
vápennocementovych
omietok.
StreSnú
konStrukciu
tvorí
zelezobetónová doska plochej strechy s tepelnou izoláciou. Krytinu tvorí ziviCná
hydroízolácia, klampiarske konStrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy sú z
keramickej dlazby. V^plne okennych a dvern^ch otvorov sú plastové s izolaínym
dvojsklom. ElektroinStalácia je svetelná. Budova je pripojená na rozvody
eíektrickej energie.
Skladovacia hala 2 bez súpisného ¿Isla na parcele gtslo 584/21

Budova je prízemny nepodpivniíeny objekt zastreSen^ sedlovou strechou.
Osadená je v rovinatom teréne v priemyselnej zóne obce v zastavanom území
Mesta Banská Byslrica. V danej lokalite je moznosf pripojenia na vSetky
inzimerske siete technického vybavenía územia v rozsahu el.energie, zemného
plynu, vody a kanaüzácie, priíom budova je prípojená len na el.energiu. Stavba
bola daná do uzívania v roku 2011 .
DispoziCné HeSenie:

■

...

Budova obsahujúca jedno nadzemné podlazie prízemía pozostáva z jednej
miestnosti skladu.

Technicky popis vyhotovenia:
Zátdady betónové monolitické pásy a pstky. Nosnou konStrukciou je ocel'ová
konStrukcia z tyfiovych prvkov, stresnú konStrukciu tvoria príehradové vñznlky.
Obvodovú vypiñovú konStrukciu tvorf zo zadnej strany a z Castí boCny'ch stien
betónová stena do v^gky 2mod betónovej liatej podlahy, ostatné obvodové
konStrukcie vrátane streSnej krytiny sú z profílovaného plechu s povrchovou
protikoróznou úpravou. Klampiarske konStrukcie sú z pozinkovaného plechu.
V^plne okenn^ch otvorov sú ocel'ové jednoduché, vstupné vráta sú plastové
roletovó s ovládanim a pohonom na el.energiu. ElektroinStalácia je svetelná a
motorická.
Technologické zarladenia a elektronika:
Polozka ífslo 185 s oznafiením: ..Kamerovj? systém - 2x poCítaC , 2x monitor, 10
ks kamier" je v súCasnosti nefunkcn#, polozka díslo 134 s oznaáenfm: ,,Plynov^
kotol VIESSMANN" je v súCasnosti nefunkcny, polozka Císlo 131 s oznacenfm:
,,Elektrick^ zabezpeíSovací systém (EZS)" - funkCn^, poloíka Clslo 135 s
oznaCenlm; ,,Elektrick# zabezpeCovacf systém (EZS) - fiink5n#
Opls stavu predmetu

Predmet draíby je v technickom stave podl'a popisu predmetu drazby, primeranotn

dráz'by:

veku a údribe.

Oznaüenie aopis práv
a závazkov

viaznucich

na predmete drazby:

Zálozné prava, zaplsané na liste vlastnfctva C. 7344 k.ú. Banská Bystrica,
zanikajú vo vzt'ahu k predmetu drazby podl'a § 93 otls. 2 ZKIi ku dñu
udelenia prfklepu, za prcdpokladu zupiatenia ceny dosiahnutej vydrazenfm:
•

Na pare. £. 584/2, 584/18 + í. s. 2536 na p. C. 584/2, rozost. stavba na p.

6. 584/21, rozost. stav ba na p. £. 584/6: Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová

banka, a.s. Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IÓO: 31 340 890 e. zml. V
6616/2010 zodña3I. 1.2011 -ÓZ 273/2011

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

Bratislava, iCO. 31 340 890 C. zmt. V 1870/2011 zo dña 16. 5. 2011 - tz
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 + C. s. 2536 na p. 6. 584/2, rozostavaná
stavba na p. C. 584/6, rozostavaná stavba na p. 5. 584/21, t. s.5514 na p. C. 584/7,
rozostavaná stavba na p. C. 584/19: Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová banka,

a.s., Dvo!ákovo nábrezie 4, 811 02 Bratislava, IÓO; 31 340 890 C. zml. V
19662/2011 zo dña 16. 2. 2012 (Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej

republiky Bratislava) - tz 598/2012
•

Na pare. C. 584/2, 584/18, 584/5, 584/6, 584/13, 584/20, 584/!, 584/7,
584/8, 584/10, 584/11, 584/19, 584/21 + C. s. 2536 na p. £. 584/2, rozostavaná
stavba nap. C. 584/6, rozostavaná stavba na p. c\ 584/21, c\ s, 5514 na p. d. 584/7,
rozostavaná stavba na p. t. 584/19: Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová banka,

a.s., Dvofákovo nábreíie 4, 811 02 Bratislava, ICO: 31 340 890 t. zml. V
5439/2011 zo dña 23.4.2012 (Správa katastra TrenCín V 5498/2011)- 1050/2012
•
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 5. 584/6s rozostavaná stavba na pare. CKNC. 584/21, rozostavaná stavba na
pare. CKN 5. 584/19, t. s. 2536 na pare. CKN 584/2, i. s. 5514 na pare. CKN c\
584/7: Zálozné pravo pre pohFadávku J§T Prívate Investments B.V., Schiphol

Bouievard 403,-Toren C-4, U18BK Schiphol, Holandsko, I¿O: 24323401 /

Zmluva o postúpení pohradávky z 29.12.2016 /, C. zm!. 2808/2013 zo dña 12. 7.

2013 -£Z 1531/2013, 1293/2016

Na pare. CKN C. 584/1, 584/2, 584/5, 584/6, 584V7, 584/8, 584/10,
584/11, 584/13, 584/18, 584/19, 584/20, 584/21 + rozostavaná stavba na pare.
CKN £. 584/6, rozostavaná slavba na pare. CKN fi. 584/21, rozostavaná stavba na
pare. CKN ü. 584/19, C. s. 2536 na pare. CKN 584/2, c\ s. 5514 na pare. CKN C.
584/7: Zálozné pravo pre pohl'adávku PoStová banka, a.s., Dvofákovo nábreáie 4,
811 02 Bratislava, ICO: 31 340 890, c\ zml. 4293/2013 zo dña 5. 12. 2013

/Okresny úrad Ztlina, katastrálny odbor/ - ÓZ 2761/2013
•

Na pare. CKN ¿5. 584/1, 584/2, 584/5, 5S4/6, 584/7, 584/8, 584/10,

584/11, 584/13, 584/18, 584/19, 584/20, 584/21 + rozostávaná stavba na pare.
CKN C. 584/6, rozostavaná stavba na pare. CKN íí. 584/21, rozostavaná stavba na
pare. CKN C. 584/19, C. s. 2536 na pare. CKN 584/2, 6. s. 5514 na pare. CKN 6.
584/7: Zálozné pravo pre pohTadávku PoStová banka, a.s., Dvofákovo nabrezie 4,

811 02 Bratislava, IÓO: 31 340 890, ¿. zml. 328/2014 zo dña 9. 7. 2014 /C-kresn?

úrad Zilina, katastrálny odbor/ - CZ 1952/2014
Záloíné pravo v prospech: A.P.S. INVEST, s.r.o., so sídlom: Hattalova 12/C,

Bratisíava 831 03, iCO: 36 779 261, spoloCnosf zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vtoíka ÉSfslo: 46023/B, viaznucena
technologickych zariadeniach, elektronike a drobn^ch stavbách, zaniká vo
vzt'ahu k predmetu dra£by podl'a § 93 ods. 2 ZKR ku dñu udelenia prfklepu,

za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydrazentm
Zistená cena

Nehnutel'nosti, drobné stavby a prísluSenstvo:

nehnutel'ností

975 000,00 € bez DPH

tvoriacfch sútasf
predmetu draíby:
Spfisab zistenia ceny

Nehnutel'nosti, drobné stavby a prfsluSenstvo:

predmetu dra£by:

Znalecíc? posudok ¿S. 43/2016 zo dña 12. 12.2016, vypracovan^ Clenmi
pracovného tlmu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., TrenCianske Teplice
v zlození Ing. Jozef Merceli, Ing. Frantiáek Nekoranec, Martín PekarovíC.

Zistená cena

2 666,67 bez DPH

technologického

zariadenia a elektroniky
tvoriacich súfasf
predmetu drazby:

Spdsob zistenia ceny
technologického
zariadenia a elektroniky

Súpisová hodnota hnutel'n^ch vecf podi'a súpisu oddelenej podstaty,
publikovaného v obchodnom vestníku Císlo 155/2015 zo dña 13.08.2015 pod
znaCkouKO 18024, polozkyfi. 185, 134,131, 135

tvoriacich súíast'

predmetu draíby:
NajnizSie podanie:

530 000,00 6 bez DPH

Minimálne prihodenie:

500,00 €

Drazobná zábezpeka:

49 700,00 €

Spdsob zlozenia

V peniazoch, a to bezhotovostnym prevodom na Ú5et drazobníka IBAN: SK38

draíobnej zábezpeky:

0900 0000 0050 4398 7194 pod variabilnym symbolom: 34520162, alebo
v hotovosti v mieste konania drazby, prípadne zlozenfm peñazí do notárskej
úschovy.
Vo forme bankovej záruky
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zloztf Sekom ani platobnou kartou.

Adresa na zlozenie
draíobnej zábezpeky:

ProAuctio s.r.o., Horná 2,974 01 Banská Bystrica alebo, v mieste konania drazby,
ato vylufine vdeñ konania drazby avíase najskór jednu hodinu pred Casom
otvorenia drazby.
,__

Doklad

preukazujúci zlozenie
draSobnej zábezpeky:

Original prfkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vySke drazobnej
zábezpeky. ÚCastník bude prípusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude
drazobná zábezpeka pripísaná na ÚCet draíobnfka.
Príjmovy pokladnifiny doklad preukazujúci zlozenie peñaznej hotovosti vo vygke
drazobnej zábezpeky.

Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystávenie bankovej záruky.
Origina! alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zlozenie zábezpeky do
notárskej úschovy.

Lehota na zloíenie
drazobnejzábezpeky

Vrátenie draáobnej
zábezpeky:

SpÓsob úhrady ceny

dosiahnutej
vydrazenfm:

Lehota na zloienie drazobnej zábezpeky zacína dñom zverejnenia oznámenia o
drazfae v Obchodnom vestnfku a konCf stanovenym Casom otvorenia drazby.
NeúspeSnym úCastníkom drazby, ktorí zlozili drazobnú zábezpeku v hotovosti,
bude drazobná zábezpeka vrátená hned' po skonCení draiby. NeúspeSnym
ÓCastnfkom dralby, ktorí zloáili drazobnú zábezpeku bezhotovostnym prevodom
na ÚCet drazobnfka, bude drazobná zábezpeka vrátená bezhotovostnym prevodom
bez zbytoCného odkladu po skonSení, a to na ÚCet oznaüeny ÚCastníkom drazby.
Ak je cena dosiahnutá vydraíením vySgia ako 6.640 €, je vydraáitel1 povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydraáením do 15 dní od skonCenia draíby, ak sa
vydrazíteF s navrhovatel'om dra2by nedohodnú ¡nak.
Ak nie je cena dosiahnutá vydrazenfm vySSia ako 6.640 €, je vydrazitel' povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením hned* po skoniíení draiby.
Cenu dosiahnutú vydrazením je moáné zaplafif v hotovosti hnecF po skonáení
draíby vmieste konania draáby, v hotovosti vmieste sídla draáobníka, alebo
bezhotovostnym prevodom na úCet drazobníka IBAN: SK38 0900 0000 0050
4398 7194 pod variabihvym symbolom: 34S20162,
Draáobná zábezpeka zlozená v peniazoch sa vydrazitel'oví zapoCltava do ceny
dosiahnutej vydrazením.

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

01 'Banska Bystrlca, I¿O: 36 052 957, l£ DPH:

SK2021642029, je

registrovanym platiterom DFH. Suma najnízSieho podania je ako suma bez

DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 pfsm. d) Zákona 2. 222/2004 Z.z, o dani z
pridanej hüdnoty v znenf neskorSích predpisov, vydraSitel* (plníiíeF DPH),
ktory sa stane prljemcom pinenia od Upadcu (platiteFa DPH), zaplatí DPH
priamo správcovi dañe, priSom tu dochádza k prenosu dañovej povinnosti na
vydraíltel'a. VydraiÉiter, ktory je platiterom DPH, uhradf drazobnfkovi cenu
dosiahnutú vydrazením bez DPH, a prislúcliajúcu su mu DPH

je následne
povinny vyporiadaf priamo so správcom dañe (DPH). V prfpade, ak predmet
draiby vydraíf subjekt, ktor^ nie je platítel*om DPH, je tentó subjekt povinny
uhradit' priamo draSobnfkovi cenu dosiahnutú vydraáením, a to vrátane
prislúchajúcej DPH.
Obhliadky predmetu
draiby:

Miesto obhliadky;
OrganizaSné opatrenia
kobhliadkam:

'

1. termfn 27.11.2017 o 12:00 hod.
2. termín 08.12.2017 o 12:00 hod.
Stavebná 4029/31, Banská Bystrica, GPS: 48°44'21.2"N 19°10'39.8"E

Záujemcüvia o obhliadku predmetu ürazby sa prihlásia telefonieky najncskór
24 hodín pred stanovenym termfnom obhliadky na telefónne Cfslo: 0911
802 199, pocas pracovnych dnf» v case od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je
mozné vykonat aj mimo terminy stanovené v oznámení o drazbe, avSak vyluííne
po predchádzaiúcej dohode s drazobnlkom.

Nadobudnutie
vlastnfckeho prava k

predmetu draiby:

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydraáením v ustanovenej lehpte, prechádza
na neho vlastnfcke pravo diiom udelenia prfklepu. Draíobník vydá bez zbytoCného
odkladu po nadobudnutí vlastnfckeho alebo iného prava vydraziterovi potvrdenie
o vydrazeni predmetu drazby, a v prfpadoch, v ktorych sa o priebehu draiby

podm
predi

spisuje notárska zápisníca, vydá drazobník
osvedgeného odpisu notárskej zápisnice.

vydrazitel'ovi

dve

vyhotovenia

Po nadobiidnutí vlastnickeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá
drazobník bez zbytoc"ného odkladu vydrazitel'ovi predmet dra2by a listiny, ktoré
osvedéujú vlastnícke pravo a sú nevyhnumé na nakladanie s predmetom drazby,
alebo osvedCujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby.
Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeito Cast5, odovzdá predchádzajúci vlastnfk
bez zbytoCnych priefahov predmet draáby, ato na základe predlozenia
osvedCeného odpisu notárskej zapisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.
Drazobnfk je povirmy na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu draáby.
VSetky náklady spojené s odovzdanfm a prcvzatfm predmetu drazby nesie

Podmienky odovzdania

predmetu drazby:

vydrazitel'.

NebezpeCenstvo Skody na predmete draiby prechádza z navrhovatel'a drazby na
vydrazitel'a dfiom odovzdania predmetu drazby.
Poucenie podl'a § 21

(2) V prípade, ak sa spochybñuje plarnosf záloznej zmluvy alebo boli poruáené

ods. 2 az 6 zilkona

ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, 2e tym bola dotknuíá na
svojich právach, poiiadaf súd, aby urCil neplatnost1 draíby. Pravo dornáhat* sa
urCenia neplarnosti draiby zaniká, ak sa neupíatní do troch mesiacov odo dña

2. 527/2002 Z. z.
o dobrovol'n^ch

príklepu okrem prípadu, ak dovody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním
trestného Cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má

draíbách :

predchádzajíici vlastnfk predmetu drazby v ¿ase príklepu hiáseny' trval^ pobyt

podl'a osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je mozíié domáliaf sa neplatnosti
drazby aj po uplynuütejto lehoty. Vprfpade spolofinej draíby bude neplainá len tá
dasf drazby, ktorej sa lak^to rozsudok tyka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif
príslu§nému oki*esnému úradu zaCatie súdneho konania.

(4) ÚCastníkmi súdneho konania o neplatnost' drafby podl'a odseku 2 sú

navrhovatel' drazby, draáobník, vydrazitel', predcbádzajúci vlasmík a dotknula
osoba podl'a odseku 2.

(5) Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urCíl drazbu za neplatníi, úáinky
prfklepu zanikajú ku dñu príklepu.
(6) Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zaíatia
drazby, ak bolo prí2inou oneskoreného zaCatia drazby konaníe 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
ríadnu obhliadku predmetu drazby.
Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Notar osvedSujúci
priebeli dra?.by:

Za drazobníka:

Za Navrhovatel'a :

VBanskej Bysrrici, dña

V Banskej Bystrici, dña

.2O17

JUDr. Jaroslav JakubCo, PhD.

správea úpadeu
KOVOD, a.s. "v konkurze"

MÍCSTSKY
BANSKÁ BYSTRICÍ
Vyvcscné dña:

27N0H017

Zvescné dña:

jtxipis

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu
Podl'a knihy osvedCovania pravosti podpisov osveddujem pravos? podpisu: JUDr. Ja rosI¡w Jakubco PhD.,
jr.éJ .^,.,,,-^^J,bytomI
ktorého(ej) totoznosf som
dátum narodeniaC
zistil(a) zákonn^m spÓsobom, sposob zistenia totoánosti: platny doklad totoz'nosti - úradn^ doklad: ObCiansky
preukaz, seria a/alebo 6fslo:i
I, ktor^(á) Hstinu predo mnou vlastnoruCne podpfsal(a). Centrálny register
osvedííen^ch podpisov pridelil podpisu poradové díslo O 916276/2017.

Banská Bystrica dña 23.11.2017

Lucia Klimová
zamestnanec poveren^ notárom

Upozomenie! Notar fegalizáciou
neosvediíuje pravdivosf skutoíností

uvádzanj'ch v listine (§58 ods. 4

Notárskeho poriadku)

