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Oznámenie o opakovanej dražbe

Zn. 3292016/2

ProAuctio s.r.o., ako dražobnfk oprávncný k výkonu dobrovorných dražieb v zmysle ustanoveni zákona
Č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej Činnosti
Notársky poňadok) v platnom znení (d‘alej Ion „zákona dobrovoľných dražbách“) a zákona Č. 7/2005 Z. z. Zákon
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplneni niektoiých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje na základe
Zmluvy o vykonaní opakovanej dražby a v zmysle ustanoveni 17 a 22 zákona o dobrovoľných dražbách
nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

9:06 2017
-r

VYVESENÁ DŇA: 29 -05- 2017

ZVESENÁ DŇA:

PODPIS:

Označenic dražobníka: ProAuctio s.r.o.
So sídlom: [brná 2, 97401 Banská Bystrica
IČO: 45408441
Zapísaný v Obchodnom reistri Okresněho súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka Č. 17775/S
Konajúci: Mgr. Slavomír Janšo, konateľ

Označenie
navrhovatcl‘a dražby:
So sidíom:
ičo:

.WDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.

46 164 928
Mladých budovatel‘ov 2, 974 II Banská Bystrica

správca úpadcu:

zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1680

Miesio konania dražby:

KOVOD, a.s. “v konkurze“, so sidlom: Partizánska cesta 91, 974
Bystrica, IČO: 36 052 957

Dátum konsula dražby:
Čas otvorenla dražby:

09.06.20Í7

Opakovaná dražba:

01 Banská

10:30 bod.

Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, malá banketová miestnosť
na 1. poschodí

Druhé kolo dražby

Označenie predmetu
dražby:

Nehnutel‘nosti nachádzajúce sa v obci Liptovský Mikuláš, katastrálnom území
Liptovský Mikuláš, evidované Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny
odbor na liste vlastníctva (LV) Č. 6636 ako:
Pozemok
- parcelně Číslo KN-c 7124/13, zastavané plochy a nádvoňa o výmere 5000 m2
Spoluvlastnicky podiel: 1/1
/ďalej spolu len „predmct dražby“!

Opis prcdmetu dražby Predmetom dražby je rovinatý pozemok parc.Č. KN-c 7124/13, nachádzajúci sav
a jeho prislušenstva: okresnom meste Liptovský Mikuláš. Pozemok je situovaný v rozsiahlej

pňemyselnej zóno mesta, v arcáli Liptovských strojámi. Okolie pozemku v
predmetnom areáli pozostáva z viacpodlažných a vel‘kokapacitných udržiavaných
stavieb pro priemyselnú výrobu. Hlavná mestská komunikácia so zastávkami
mestskej a primestskej autobusovej dopravy je vzdialená cca 500m. Dostupnost‘
centra mesta so súvislou občianskou zástavbou trvá viastným autom cca 5 minút,
železničná stanica je vzdialená cca 4km. Všetky cesty v okolí majú asfaltový
povrch. V areáli Liptovských strojámí sú dostupné areálové rozvody elektdckej
energie, vodovodu, kanalizácic a plynovodu. Prlstup k pozemku je vedený
z Priemyselnej ulice cez pozcmok parc.Č. KN-C 7124/1, ktoiý je vo vlastníctve
cudzieho právneho subjektu (LV Č.4770). Na predmetnom liste vlastnfctva Č.4770
je zapísasé vccné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti „umožnit‘ právo prechodu
pcši a motorovými vozidlami cez pozemok parc.Č. C-KN 7124/l v prospech
oprávneného z vecného bremena KOVOD, a.s., Partizáriska cesta 91, B. Bystrica
ako vlastníka pozemku parc.Č. C-KN 7 124/13 a v rozsahu tak, akoje vyznačené v
geometrickom pláne Č. 40003337-53/2007 zo dňa 20.7.2007“



O

• Opis stavu predmetu Predmet dražby je v technickom stave podia popisu predmetu dražby prirnennom
dražby: jeho ůdržbe.

Označcnie a opis práv Záložné práva, zapísané na liste vlastníctva Č. 6636, kS. Liptovský Mikuláš,
a závázkov viaznucich zaniknjú vo vzt‘ahu K predmetu dražby podl‘a 93 ods, 2 ZKR ku dňu udelenia
na predmcte dražby: priklcpu, za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydraženim;

- Záložně právo na tam vedené nehnutel‘nosti - pozemok registra C KN- parcclné
Číslo 7124/13 v prospech Poštová banka, as., Prievvozská 2/B, Bratislava
(31340890) v podiele l/l na základe záložnej zmluvy Číslo: 044/10/550088 druh
pohľadávky : úverV4IOS/2010
- Záložné právo na tam vedeně nehnuteľnosti - pozcmok registra C KN- parcelně
Číslo 7124/13v prospech Poštová banka, as., sídlo Dvořákovo nábrežie 4,
Bratislava (31340890) v podiele 1/1 na základe záložnej zmluvy Číslo:
043/l0/550088 druh pohľadávky záložná zmluva V 2175/201 1 z 16.2.2012
- Záložné právo na tam vedené nehnuteľnosti - pozemok registra C KN- parcelně
Číslo 7124/13v prospcch Poštová banka1 as., sídlo Dvořákovo nábrežie 4,
Bratislava (31340890) v podiete 1/1 na základe záiožnej zrnluvy Čisto:
043/10/550088 druh pohľadávky : záložná zmluva V 3498/2011 z 23.4.2012
- Záložné právo na tam vedené nehnutel‘nosti - pozemek registra C KN- parcelně
ČísLo 7124/13v prospcch: JkTPrivate Investinents BV., Schiphol Boulevard 403,
Toren C-4, I 11 SBK Schiphol, Holandsko, ičo: 24323401 v podiele 1/l na
základe zSložnej zmluvy Číslo: 0l7/13/550088/AJOO7 druh pohľadávky: V
1949/2013 zo dňa 17.7.2013 (pvz 1042/14) - zmena záložného veriteľa Z 687/16
- Záložné právo na pozemok C KN parc.Č.7 124/li v prospcch: Poštová banka,
as., ičo; 31340890, Dvořákovo nábrtžie 4 81 1 02 Bratislava v podiele 1/l ‚ druh
pohYadávky: úver V 1950/2013 zo díla 5.122013;
- Záložné právo na pozemok C KN parc.Č.7 124/13 v pmspech: Poštová banka,
as., ičo: 31340890, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava v podiele 1/1, dnili
pohľadávky; úverV 1390/2014 zo dňa9.7.2014;

Zistenú cena predmetu
dražby
Spbsob zistenla ceny
predmetu dražby:

Nalnižšie podaaie:

131 833,33 € bez DPH

Minirnálne prikodenie:
Dražobná zúbezeka:

76 000.00 € bez DPH
100.00 €

Znalecký posudok Č. 22/2016 Zo dňa 29. 09. 2016, vypracovaný ČIenmi
pmcovného tírnu znaleckcj orgauizácie KONTECH, s.r.o., Frenčianske Teplice
v zložení Ing. Jozef Mercell, Irrn. František Nekoranev. Martin Pekarovič.

22 500,00 €

SpŮsob zloženia
dražubnej zábezpeky:

V pcníazoch, fl to bezhotovostnýrn prevodom na účet dražebníka IBAN: 81(38
0900 0000 0050 4398 7194 pod variabilným symbolom: 32920162, alebo
v hotovosti v micste konania dražby, prípadne zložením peňazí do notárskej
úschovy.
\‘o forme bankovej záruky
Dražobnú zábezpeku nieje možné zložit šekom ani platobnou kartou.

Adresa na zloženie ProAucúo sto., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica alcbo, v micste konania dražby,
dražobnej zábezpeky: a to výluČn v dell konania dražby a v Čase najskór jednu hodinu pred Časom

otvorenia_dražby.

L.



Doklad Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo ýške dražobnej zábezpeky.
prcnkazujúci zloženie Učastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná
dražobnej zábezpeky: zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie peňažnej hotovosti vo výške
dražobnej zábezpeky.
Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej záruky.
Originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloženie zábezpeky do
notárskej úschovy.

Lehota na zloženie dražobnej záhezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o
dražbe v Obchodnom vestniku a končí stanoveným časom otvorenia dražby.

Neúspešným ůčastnikom dražby, ktori zložili dražobnú zábezpcku v hotovosti, bude
dražobná zábczpcka vrátená hned‘ po skončení dražby. Neúspešným účastníkom
dražby, ktorí zložili dražobnů zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet
dražobníka, bude dražobná zábezpeka wátená bezhotovostným prevodom bez
zbytočného odkladu po skončení, a to na účet označený účastníkům dražby.

Akje cena dosíahnutá vydražením vyššia ako 6.640 €‚je vydražiteľpovinný zaplatiť
cenu dosiahnutú vydražením do 15 dni od skončenia dražby, ak sa vydražiter
s navrhovatel‘om dražby nedohodnú ínak.
Ak nic je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 E, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutů vydražením hned‘ po skončení dražby.
Cenu dosiahnutú vydražením je možné zaplatit‘ v hotovosti hned‘ po skončení
dražby v micste konania dražby, v hotovosti v mieste sídla dražobníka, alebo
bczhotovostným prevodom nn účet dražobnlka IBÁN: SK38 0900 0000 0050 4398
7194 pod variabilným symbolom: 32920162.
Dražobná zábezpeka zložená v peniazoch sa vydmžiteľovi započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.

Spoločnost‘ KOVOD, a.s. “v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01
Banská Bystrica, ičo: 36 052 957, IC DPH: SK2021642029, je registrovaným
platitel‘om DPH. Suma najnižšieho podania je uvádzaná ako suma bez DPH. V
súlade s ust. * 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani zpridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, vydražitcľ (platitcľ DPI-I), ktorý sa stane prgcmcom
plnenia od Upndcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu
dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydmžitel‘a. Vydražitel‘, ktorý je
platitel‘om DPH, uhradí dražobnlkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a
prislůchajúcu sumu DPH je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane
(DPH). Preuos daňovej povinnosti podl‘a 69 ods. 12 písm. d) zákona o DPH
sa týka len dodania nehnutel‘nosti. Vprípade, akpredmet dražby vydraží subjekt,
ktorý nieje platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priama dražobnlkovi
cenu dosiahnutú vydražením, a to wátane pdslúchajúccj DPH.

1. tennin3l.05.2017o 15:00 hod.
2. termín 08.06.20170 15:00 hod.
Pdemyselná ulica. Liptovský Mikuláš GPS: 49°04‘29.3“N 19°38‘08.8‘13
Zánjemcovia o obhliadku predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskór
24 liodín pred stanoveným termfnom obbliadky na telefónne číslo : 0911
802 199, počas pracovných dní, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadkyje
možné vykonať aj mimo termíny stanovené v oznámení o dražbe, avšak výlučne po
predchádzajúcej dohade s dražobníkom.

Nadobudnutíe Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza
vlastníckelto práva k na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobnik vydá bez zbytočného
predmetu dražby: odkladu po nadobudnuti vlastníckeho alebo mého práva vydražiteľovi potvrdenie o

vydraženi predmetu dražby, a v prípadoch, v ktorých sa O pňebehu dražby spisuje

Lehota na zloženie
dražobnef zábezpeky:

Vrútenic dražohnej
zúbezpeky:

Spösob úhrady ceny
dosiahnutej
vydražením:

Obhliadky predmetü
dražby:
Mlesto obhHadkv:
Organizačnéopatrenla
k obhliadkam:



Za Navrhovateľa

V Banskej Bystrici, dňa 24.05.2017

JUDr. Jaroslav JakubČo, PhD.
správca úpadcu
KOVOD, as, “v konkurze“

Za dražobnika:

YroAuctiD ‚.rc,, Hond 2.97401 D.n,k Byiitk
I. DIC 202297!!

Mt Slavomir Janšo
k atc‘ společnosti

11yAuctio s.r.o.

r
tř
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notánka zápisnica, vydá dnžobník vydražiteľovi dve vyhotoveriia osvedčenčho
odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky odovzdnnin Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo mého práva k predmetu dražby odovzdá
prednietu dražby: dražobník bez zbytečného odkladu vydrnžiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré

osvedčujú v]astnícke právo a sú nevyhnutné na naktadanie s prcdmetom dražby,
alebo osvedčujú hé práva vydražitet‘a k prcdmetu dražby.
Ak ide o nehnutel‘nost‘, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník
bez zbytočných priefahov predmct dražby‘, a to na základe predloženia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražitet‘a. Dražobnlkje povinný
na micste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené $ odovzdaním a prcvzatím predmetu dražby nesic
vydražitel‘.
Nebezpečenstvo Škody na predmete dražby prechádn z navrhovateťa dražby na
vydnžiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.

Puučenle podl‘a 21 (2) V pripade, ak sa spochybňujc platnost‘ záložnej zmluvy alebo boli porušené
ods. 2 až 6 zákona ustanovenia lolito zákona, může osoba, ktorá tvrdí, že tým bala dotknutá na svojich
Č. 527/2002 Z. z, právach, požiadať súd, aby určil neplatnost‘ dražby. Právo domáhať sa určenia
o dobrovol‘ných neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatni do troch mesiacov odo dňa príklepu
dražbách okrem pripadu, ak důvody neplatnosti dražby súvisia so spáchanim trestnčko činu a

zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vLastník
predmctu dražby v čase priktepu hlásený trvalý pobyt podl‘a osobitného
predpisu;12b) v tomto prlpade je možné domáhat‘ Sa neplatnosti dražby aj po
uplynutí tejto lehoty. V pripade spoločnej dražby bude neplatná len tá Časf dražby,
ktarej sa takýto rozsudok týku (* 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná omámit‘
prfslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
(4) Učastnikmi súdneho konania o neplatnost‘ dražby podIa odseku 2 sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražitel‘, prcdchádzajúci vlastnil< a dotknutá
osoba podl‘a odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnů, účinky
príklepu zanikajů ku dílu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nieje možné vyslovit‘ z důvodu oneskoreného začatia dražby,
ak bob pričinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobnikom na tom istom mieste a nic neumožnil vlastník predmetu dražby, nico aj
osoba, ktorá má k predmelu dražby inó ako vlastnicke právu, vykonat‘ riadnu
obhliadku predmetu dražby.

Notár osvedčujúci JUDt Andrea Barancová, PhD., so sid!om notárskeho úradu: TÁl Masaryka 19, 984
prieheh dražby: 01 Lučenec

V Banskej Bystrici, dňa24.05.2017
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o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: JUDr. Jaroslav Jnkubčo PhD.,
dátum narodcnia 20.7.1979, r.Č. - ‘,bytom Pohorelá, . - . ktorého(ej) totožnosť som
zistil(a) zákotmým spŮsobom, spósob zistcnia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky
preukaz, sána a/alebo Číslo: ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpisal(a). Centrálny register
osvedčených podpisov pridclil podpisu poradové Číslo O 396216/2017.

____

JUDr. Barbera Bošanská
notársky koncipient povcrcný
WDr. Danielou Vozárovou

notárom se sídlem v Banskcj Bystnici

Upozornenie! Notit iegalizáciou
neosvedčujc pravdivosť sku(očnostf
uvdzaných v jistino (5 ods. 4
Notárskcho poňadku)

OSVEDČENIE

Banská Bystrica dňa 24.5.2017


