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OZNÁMENIE O DRAŽBE
Č. 012020

Spoločnust‘ TRUSTcc Rcstnicruring. ks. ako dražobnik v zmvslc zákona 527/2002 Z.z. o dobrovolných dražbách
ao doplnení zákonu Č. 32311992 Zb. O notároch a notárskcj Činnosti ( Notársky poriadok) zneni neskorších
predpisov (ďalej len ‚.zákon ó dražbách) a pudla zákona Č. 72005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii un zmene
a doplneni niektorých zákonov tďalei len ‚zákon o konkurze“) nereJňuje V zmvslc ustanovcnia 17 zákona
o dražbách toto Oznámeníc o dražbe

Dražobník

Dbchodne rneno: iTRIJSTee Restructuring, ks.
Sídlo: Seheríniho 2.821 03 Bratislava
Zapísaná: Obchodný register Okrcsného Mu Bratislava l. oddiel Sr, vložka I 399/R
ičo: 47 254 122

Navrhovatel‘ dražby

Obchodné meno: íTRUSTee Restructuring, ks.
Sidlo: Seheríniho 2, 82 03 Bratislava
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. oddicl Sr. vložka 1399/B
IČO: 47254 122

I
sorá%ca úoadcu:

Obchodnó mcno: Izzard, s.r.o ‚. v konkurze“
Sídlo: Borbisova4l4S. 41408 Liptovský Mikuláš
Zapísaná: Obehodny register Okrcsného sůdu Žilina. oddiet Srn, vložka 68580/L
IČO: 36 698 008

na rnajctok ktorého bol uzncseni,n 0krného sidu Prc5o . p. zn. I tbl] 2015 ‚ti dňa 11,092015 vyhlá%ený konkurů (uzncsčnie halo
uverejneně V Obchodnom vcstniku SR dňa Il.09.2OI ‚ čisto 179 201 I a za sprácu Upadcu bala usiano‘ená spoločnosť TRUSTe
Ratructurlng, k.s. so idlorn Scbcriniho 2. CI (13 l3raiittava Sprani rwntin úpadcu koná‘ nrnslc 44 och zákona O konkurze a počas
konkureu ykonáva sprá u majetku podlIchaIuĽcllo konkurzu v ‚my%1t 40 xh. 2 zakona o konkurze.

Nliesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Hečár Kupcová, 1. Mája í094117A, 031
01 Liptovský Mikuláš

Dátum konania dražby: 28.2.2020

Čas otvorcnia dražby: 13:00 hod.

Dražba: 1. kolo dražby
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Predmet dražby:
Predmctom dražby je súhor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Liptovský Mikuláš. katastrálny odbor.

zapisané na LV Č. 4601. k.ü. Palúdzka, obec LIPTOVSKY MIKULAS. okres Lipiovsk Mikuláš a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastráinej mape:

Parcelně Čisto Výmera v m2 Dtu}i pozemku

1267/20 I 958 orná půda

1298/2 I ISO omápóda

2042/6 L. 364 orná půda

Ďalej ten (..predmel dražby ‘J

Predmet dražby sa draži spoiuvlastnitkom podiele 111.

Predmet dražby sa draží aka „stojin leži‘.

Opis a stav Predmetu dražby:
Nehnuteľnosti. ktoré t-oria predrnet dražby sa nachádzaiú - okrese Liptovsk \likulaš v obci Liptovský

Mikuláš.v kat. úzcmi Palúdrka v extraviláne obce [de o pozemky . ktoré sú ůčasťou existujúceho

priemyselněho areálu na konci Palúčanskcj ulice . res. Sa nachádzaiú priamo za oplotcnim daného areálu

ide o bývalú TS — strojno - traktoroú stanicu. ide o okraovu polohu okresného nicsta Liptovský Mikuláš

• miestnu časf nanů Palúdzka Na Pa)účanskej ulici a areáli STS sú umiesrncné šctkv IS. To znamená

• že všetky 3 ohodnocovan pozemky je možné pripojiť na verejný ro7vod kanatizácie vody . plynu

aelcktriny . Utvar hla%ného architekta pra mesto Liptovská Mikuláš vydat na prednwtně pozemky nastedovné

oflciálne stanovisko .. Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad . útvar hlavného architekta konštatuje ‚ že

pozemok - parcela t 1267120k. ú Palúdzka . nic je určený na výstavbu podIa platného úzeniného plánu mesta

Liptovský Mikuláš a v časti je ochrannom pásma železničnej trate.

Popis práv a záväzk<n k predmetu dražby:

w Záložné pravu

Nasledujúce ealožné práva v pripade úspešnej dražby zanikajú vzmvsle 151 maa 151

md zákona Č. 401964 lb. v nadväznosti na ods. 2 zákona č. 7 2005 o konkurze a

reštrukturalizácii. t.j. vdražitcľ nadobúda predmet dražb‘ bez zaCaženia Iýmito

záložnými právami:

- Záložné právo na tam vedené nehnuteľnosti - plechový sklad a p.č. l3 pre založncho veriteľa

Waldvienler Sparkasse von 1842 AG. Jindfichuv llradec. Kláštema 126 11. ČR na základe

záložnej ‚mluv číslo - druh pohfatJakv uver V 983 200 lpv?. 265 07L 7-3129 2018 (pvz.

4472018): V-4í117 2019 pyl. 75<) 9:

- Záložné právo v prospech záložného ‘ehtefa -\Valdv:erUcr Sparkasc Bank AG so sidlom

Sparkassenpiatz 3. Zwettl. Rakúska republika. nka sa organlzačnci zožky Waidviertler

Sparkasse Bank AG. IČO 49060724. Klášterská 126 fl. 301 Jindřtchu Hradec. ČR, na

nehnuteľnosti - pozemok C KN parcelné číslo 1267 20. orná půda o ‘ýmere 1958m2. pozemok

registra C KN parcelně číslo )298‘2.urná póda o výmere I 180m2. pozemok C KN parcelně číslo

2042/6, orná pĎda o ýrnere 364m2. v podiele I 1. katastrálne územie Palůdzka.na základe

z.rnluvy o iriadení záložného práva k úveru čislo 027272-001. podľa V 282o;2o13 zo dňa

26 .9.20 13.
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Záložné právo na tam vedené nehnuteľnosti - KN parcelu číslo 1267120, 1298;2. 2042/6 a stavby
plechový sklad na p.č. 1274 pre záložného veriteFa Gejdoš Stanislav nar. 3.5.1953 bytom

Krátka 4474. LipLovský Mikuláš v podicle /1 na základe záložnej zmluvy čislo - druh
pohľadávky záložná zmluva V 55272014 zo tMa 12.12.2014. na základe zmluvy o postúpení
pohl‘adávkyZ 7282015 (pvz. 177‘15); Z3l29:2Ol8 (p‘z. 44718); V4017. 019 pvz. 75019:
Záložné právo na parc. KN-C I 2982. 20416. 1267:2(1 prc Mesto Ltpi. Mikuláš. spin. DaP.:
201500002.1-Pr.. Z432015 pvz. 11315: V-40l720]9pvz. 75Qj9;

h Ná/ornné prái.‘a viaznuee na Predrnerc draž/n
- Nic sú známe žiadnc náiomilé zmluvy viaznucc na predinetc dražby

I ctné bre,nend “ia-nuce na Predrnc;e drzžbv
- Nic sú známe žiadne vccné brernená via;nuce na predmete dražby

di Ině skuwčnosh vucnote na Predrnere draž/n
- Nic sú známe žiadne mé skutoúnosti viamnucc na prcdmete dražby

Sp6soh stanovenia ceny predmetn dražby:

Hodnota prcdmetu dražby hola zislena podľa znaleckého posudku č. 2;2020 ktorý vypracoval Ing. Oliver Stollár.
Honiočermánska 70. 949 Ot Nitra. znatec v odbore Stavebnictvn. odetvie pozemné stavby a odhad hodnoty
nchnutcľnosti. zapisan ‘ zozname znakov pod e‘. Č. 913 220. Dútum vpracovania znaleckého posudku:
04.01.2020

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 48 900 EUR

Najnižšie podanie: 24 450 EUR

Nlinimálne prihodenie: 200 EUR

Výška dražohnej zábezpeky: 500 EUR

Spósob zloženia dražobnej zábezpeky:

a) Hczhotovostný prevod alcbo vklad na účet dražobnika čisto (IČ(u: SK63 310000000041 2003 9901
vedený v Prima hanke. a.s. . \ariabilný symbol 012020

b V hotovosti do pokladne sídle dra)obnika aleho v mieste konania dražby
c) Bankovú záruka
d) Notárska úschova

Dražobnú záhezpeku nic je možné zložíť platobnou kartou ani šckom

Lehota na zložene dražobnej zábezpeky : do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci zloženie drnžobnej zábezpeky

a) Originál prikaz na úhradu pcoažných prostricdkov vo výkc dražobnej zábczpekv. Dražobná záhczpcka
musí byt‘ pripisana na účet dražobnika do orvorenia dražby. inak účastnik nebude pripustený k dražbe.

b) l-lotovosl‘ vn výške dražobnej zábezpeky
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c) Originál alebo overcná kópia preukazujúca vvstavenie bankoj zaruky.
d) Originál alebo Overcnú kópia notárskcj zápisnice preukazujůca zloženie dražobncý zábezpeky formounotárskej úschovy.

Spbsob vrálenia dražobnej zábezpeky

Dražobnik vráti ůčastnikoi dražby. ktoi predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočnéhoodkladu po skončeni dražby bezhotovostným prevodom na jeho účet Ak hola dražobná záhezpeka zloženáv hotovosti do pokladne v sidle dražobnika alebo na miestc konania dražby. dražohná zábezpeka sa vráti ihned‘ poskončeni dražby v hotovosti účastnikovi dražby. Listiny preukazuiúce zloženie dražohnei zábezpekv formoubankovcj záruky aleho notárskej ůsehovv vráti dražebník účastnikovi dražby ihned po skončeni dražby.

Úhrada ceny dosiahnutcj vydražením

V zmvsle ustanoenia 26 ods. 3 až S zákona o dražbách sadražobná zábezpeka Japočitava vydražiteYovi do cenydosiahnutej vydražením. Zostávajůeu čast‘ ceny je vydražitel‘ povinný zaplatiť v peniazoch v eurách v hotovostido pokladne v sídle dražobnika alebo bezhotovostn‘m prevodom na ůčet na účei dražobnika čislo účtu: SK 363160 0000 0031 2020 5418 pod variubilnýrn symbolem 012020 ato do 15 dni od skončenia dražby. V pripadv.že výfažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640 Eur. e vydražitel‘ povinný zaplatit‘ výt‘ažok dražby hned‘ poskončeni dražby.

Ohhlladka predmetu dražby:

Obhliadka 1: 31.01.2020 n 1500 hod.
Obhliadka 2 2702.2020 o I 5.0(1 hod.

Organizačně opatrenie: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. Čísle
--421 911433330 ininimálne 24 hodin voprcd

Nadobudnutie vlastnickeho práva k predmetu dražby

Po ůhrade ceny dosiahnutej vydražením vydražitel‘om v zákonom ustanovcnej lehote prechádzu na nebo
vlastnicke právo dňom udclenia priklepu. Dražobnik vydá bez zbvtočného odkladu po nadohudnutí vlastníckehopráva vydražiteľovi pon rdente o vydražení predmctu dražby- V pripadoch. keď Sa vyhoto tiw o priehehu dražby
notarska zápisnica. vydá dražohnik vvdražireľovi dve vvhotovenia osvcdčeného odpisu notárskcj zapisnice.

Podmienky odovzdanla predmetu dražby vydražitel‘oi‘i
4

a) Po nadobudnuti vlasmickeho práa alebo mého práva k predmetu dražb odovzdá dražebník bez
zbviočného odkladu ydra2iteVovi predmet dražby a lisLinv. ktoré osvedčujú vlastnieke právo alebo
osvedčuiů ině prá‘ a vdražiteľa k predmetu dražby. Vydražíteť prevzatie predmetu dražby písomne
poty rdi -

W Ak ideo predmet dražby podľa 20 od 3 zákonao dražbách ti. ideo nehnuwľnosť. podnik alebocho
časť . predchádzajůci vlastník ic po inn odotJať predmei dražby a základe predoženia edčeného
odpisu notárskcj zápisnice a doložcnia totožnost: vdražiteVa podIa podmicnok uvedench v tomto
oznámení o dražbe bez zbytočneh prieťaho‘. Dražobnik je povinn n. mieste spisať zápisnicu
o odovzdani predmetu dražby. Zápinicu o ode‘ ‚dani dražby podpiu predchadzaiúci !as:nik predmetu
dražby. vydražitel‘ a dražobnik. Jedno vyhotovenic zápisnice dostane prcdchadzajůct vlastnik a dvc
vyhotovenia dostane vvdražiteľ. Ak niektará osoba odmictne tipisnicu podpkať. alcboju prevziať, táto
skuiočnosť sa vyznačiv zápisnici a zápisnica sa po\ažujc 2a odo zdaná aj teilo osobe. O tom dražobnik
túto osobu poučí.
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c) Všetky náklady spojené odo‘zdanim a prexeatim predmetu dražby ncsic vydražiieľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady. ktoré by ináč nevznikli. ak ich svojou vinou spůsohil predchádzajúci vlastník.
rnajiteľ alebo dražebník atebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, která ich postihla.

dI Nebczpečenstvo škody na prcdmete dražby prcchádza z navrhovatcl‘a dražby na vydražiteľa dňom
odovzdania prcdmctu dražby. v ten istý deu prechádza na vydražiteľa zodpovcdnosf za škodu spůsobenú

v súvislosti s predrnetom dražby. Ak je vydražitel omcškuni s prevzatírn prcdmew dražby, ncsie
nebezpečenstvo škody a zodpoednosf za Škodu vydražitel‘.

e) Osoba povinna vydat‘ predmet dražby zudpovedá vdražitel‘ovi za škodu spósobcnů omeškanim
odovzdanirn predrnetu dražby.

Meno, priezvlsko a sídlo notára:
JUDr. iana Rečár Kupcová. 1. Mája 1094 A. 031 01 Liptovský Mzkuláš

PouČenie podl‘a *21 ods. 2 až 6 zákona Č. 257/2002 Z.z. o dobrovol‘ných dražbách

I. V pripade. ak holi porušené uscanovenia zákona a dobrovolných dražbách. může osoba. ktorá tvrdi ‚ že
tým hola dotknutá na svojich právach ‚ požiada“ súd, aby určil neplatnost‘ dražby. Právo domáhat‘ sa
určcnia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplauii do troch nlcsiaco‘ odo dňa priklepu okrem pripadu
ak důvody neplatnosti dražby sůvisia so spáchanim trestného činu a zártneň de o dražbu domu alebo
bytu. v kiorom má predchádzajúci vlastník predmeiu dražby v čase priklcpu hlásený tR‘alý pobyt podl‘a
zákona Č. 253.1998 /3.0 hláseni pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obvvatel‘ov Slovenska

zneni zákona č. 4542004 /.z..v tomto pripade je možné domáhat‘ a neplatnosti dražby aj po uplynuti
tejto lehoty. V prípade spolučnej dražby hude neplatná len tá čast‘ dražby. ktorej Sa takýto rozsudok týka.

2. Osoba. ktorá podal na súde žalobu podľa bodu I. tohto poučenia je povinná oznámil‘ prislušnej správc
katastra nchnutel‘nosti začatie sůdneho konaiňa.

3. Účastnikom sůdneho konania o neplainosť dražby podľa bodu I. tohto poučenia sú navrhovatel‘ dražby.
dražobník. vydražitel‘, predchádzůci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. tohto poučenia.

4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak sůd určil dražbu za neplatnú, účinky priklepu zanikajů ku dňu
priklcpu.

5. Neplatnost‘ dražby nic je možné vysloviť z důvodu oneskoreného začatia dražby. ak holo príčinou
oneskorenho začatia dražby konanie inej dražby tým tstýrn dražobnikom na rom storn mieste a ak
neumožnil ‘ tasinik prednietu dražby, ako aj osoba. ktorá mú k predmetu dražby mé ako vlastníekc právo.
vykonávaf riadnu obhliadku prcdmctu dražby.

V Bratislave, dini: / ‘
. V Braiisla‘e. dňa: 1 .t.‘ 2‘-

konkurn
Restructuring k.s.

Dražebník ?THIJSTee Restructurin, k.s. Navrhovatel‘
Hlavnáž9 správca

knrlkur7ný a eštr správca ‚/‘ — ‚ 2 $jr
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iTRIJSTee Restructoring, Ls. iTRUSTee Restructuring. k.s.
JUDr. Dominika Matušková. komplcmentár .lUDr. Dominika Matušková . komplementár
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PojUa knih o ťdčo ania ina\ osti pudpi‘o Ĺs\ Jiueiii nra ost podpisu: JUDr. Dominika \Iaíuškotá. dátum

narodcai i . ľ.Č. h\ Lom
kioréio i tolužnost Solu Z Isu (3) ;‘uhoin. wosob ‚.isLenia totožnosti: patnC doklad towznostl —

útadr doklad: Ohčiansk preukaz. séra aabo čio: kwrá istiriu predo mnou vlastnoručnč
podpíatai. Centráiin íegiszcr os dči‘ cl pdpko twidclil podpisu porado‘é číslo 066762/2020.

3ratisIaa dím 27.] .2020 .

T.

Mgr. Adriana l3lažckoá
zamestnanec po tren(
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PodF? knih\ oscdčoana pravoť riodp Sť‘\ ‘dčt,,.r‘ nr1n1 tiodrisu: JUDr. Dominika Matušková. dátum
r.arocen:a r.č. h\‘om “. ‚

ktoréhc(ej tOtožnost SOLU zistiI(ai zákoniVtfl spnsobom. snosob iisteflia wtožnosti: platny CoNtati

uradn‘ doklad: Jhdarbk\ preukai. séria a aleho číslo: torÝi á) listinu predo mnou Iastnoruen
podpiiai. CeiTrainv reuseros\ače!‘ «‘, podpiso pid!i podpisu poradoe čis[o 066763/2020.

Brctida‘a lha 2.l 202(1
. H

\ttr. Adnana BaěcKtivu

zamcstnanec poveren
notarum

tpctzorneiiie! Nohr cali?áciou
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