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Vec : Oznámenie

BanskáA5;ä:áa`:c[ačuáp:agáuáfE7C5T:3T`,ss.á;oáe„svu::#oed,::5Z;ĺgs,:TSDíáf::fč:§279,72403í
Z. z. o dobroTol'n}''ch dražbách `T platnom znení, oznamujem, že nehnutel'nosti úpadcu, vedené
Okresným úradom Prievidza na LV č. 8573, pre kat. úz. Prie`|dza, a na L\7 č. 1286, pre kat. úz.
Nedožery, sa budú dražit' dňa 29.04.2016 o l0.00 hod. v sídle správcu úpadcu, Ul. Kláq7
]arunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica. V prflohe Vám zasiehm „O{#Á#ť#z.G o c7r4{Ž7€ `{

Podl'a ust. § 11 ods. 4, posledná veta, zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách
v platnom znení „Obec je pcNinná bezodkladne a bezodplatne takéto oznámenie zverejniť.".

Na záldade uvedeného Vás týmto zároveň žiadam o zverejnenie Oznámenia o dražbe na
úradnej tabuli obce.

S úctou

Príloha:

-Oznámenie o dražbe

Mgr. Robert A N T A L
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OZNÁMENIE 0 DRAŽBE
35,#.%:bef.ásnk+átsBP;:=:aípa|déä:T:6C3F4?5:Sirí:.,žaž:b#3`;,rázť::;ej"kkájckeosnt:
dobrovol'ných dražieb v zmysle ust. § 92 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a v zmysle prislušných ustanoveiií zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách, zverejňuje na

základe záväzného pokynu oddeleného veritel'a msledovné Oznámenie o dražbe:

1. Označenie dražobníka a nawhovateľa dražby
Dtažobník - Mgr. Robert Antal, Ul. Klár}-]aninkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, správca
ŕäädcšä 5F3C4T5NOL s.r.o. ,,v konkurze,.. Zvo]enská cesta 35, 974 0ĺ Banská Bystr]ca,

Na`Ťho`-atep diažby - Mgr. Robert _htal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská
BTsmca` spráTca úpadcu, TECH`-OL s.±.o. ,,v konkuze", Zvolenská cesta 35, 974 01
Banslri BTsrica, IČO: 36 313 475.

2. Miesto, dátum a čas otvotenia dtažby
:iEEs==' ki=iujm dĺr2ŽbT - Kancelária spráTcu, Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Tarunkovej 2,
\=i-L J:i+ Bi-.sri BTstnc'a

Dárum konanĹi - 29.Oi.2016

Čas konaria - 10.00 hod.

Dražba - prTé kolo dražby

3. Označenie pĺedmetu dražby

•N;:rg:t+eľo:°;t;nTs°káv:a;sÉCc:e[č8a.d;Z'3iE:7=Te%tosj::áä::#.U83e7`;',3Ľ°e]:npsfli"Cá::
obec Prie`|dza, katastrálne územie PrieTidza, spoluvlastnícky podiel: 1 /1, a to :

1. Pozemok:
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Paicelné č.: 3980/35

Spôsob využitia : 22
Výmera: 825 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1 /1
Umiestnenie pozemku : 1

• Nehnutel'nost' vo vhstníct`-e úpadcu, TECH`-OL s.r.o. ,,v konkurze", Zvolenská cesta
35, 974 01 Banská B}'stnca` IČO: 36 313 4T5` eTldo`-aná na LV č. 1286, okres Prievidza,

obec Nedožery-Brezan}-, katastiálne územie \-edožer}-, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, a to:
11. Stavba:
Súpisné č. stavby: Popis stavby: RozostaTaná sta`-ba
Na parcele č. 2208/102
Druh stavby: 21
Spoluvlastnícky podiel: 1 /1
Unuestnenie stavby : 1

4. Opis a stav predmetu dražb}Pozemok sa nachádza `- šušom centre Prieúdze` čo sa tŕka t`-aru pozemku je úzky, dlhý a
cel}'- je pokr}-p: speTnen}'ini plochami, asfalto`i'-mi, resp. betónov7''mi, akoby pozostatkami
minulei smTb\-. Sm`-ba sa mchddza T ohradenom priem}-sehom areáh, ide o hrubú stavbu

s olmam k[o-[á pozosúT3 z prizemia a jedného nadzemného podlažia.

5. Ptáva a záväzlqr viaznuce na pĺedmete dfažby: Ziadne.

6. Zistená cena predmetu dražby
Cem p[edmeru dražbT boh zis[ená nasledo`-ne:
1.

Pozernok -6.6i=H=i.-€

11.

Sta`-ba -3i=t.83Ú`-€

7. Najnižšie podanie a minimáhe prihodenie
Najnižšie podanie pre predmet dražby :
1.
11.

Pozemok -6.600,-€
Stavba -30.830,-€

Minimálne prihodeírie -1 (it:i`-€

8. Dražobná zábezpeka ~ 1.il[io €
Dražobnú zábezpelm ie možné uhradit' len pre`-odom, resp. vkladom na účet úpadcu
v ČSOB, a.s., pobočka Banská BTstrica, č. ú: +Ctl 961 2400/7500, a to najneskôr 3 dni

pred dňom konania dražb}-, t.i. do 26.04.2016. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky
bude potvrdenie banlqT o `-klade požado`-anei sum}. zábezpeky na účet úpadcu, resp.
výpis z účtu účastníka diažb?-` z ktorého TTpl}'i-a úhrada zábezpeky v prospech účtu
úpadcu.

Dražobná zábezpeka bude neúspešným účastníkom dražby vrátená do 3 pracovných dní
od uskutočneria dražby prevodom na účet, ktorý za týmto účelom správcovi písomne

oznám účastifl diažby.

9. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Cena musí byt' zaphtená do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet úpadcu č. : 401961
2400/7500, ktorý je vedený v ČSOB, a.s., pobočka Banská Bystrica.

10. Obhliadka predmetu dražby
1.
2.

obhliadka dňa 25.03.2016 o l0.00 hod.
obhliadka dňa 22.04.2016 o l0.00 hod.

Záujemcovia ohlásia svoj záujem zúčastniť sa obhliadlqr písomne ®ošta, mail,
fax), a to minimálne 1 deň pfed konaním obhliadlqr z dôvodu technického
a personáheho zabezpečenia obhliadlqr.

10a. `-stupné

--_---

Vstupné od verejnosú - 3,32 €/osoba.

11. Podmienk}' odo`zdania predmetu dtažby vydiažitel'ovi
P=EÉc:==Šzi.`:c= T-jsrik. resp. správca je povinný odovzdat' predmet dražby na základe
F:Čá..zEr+± .Js`-Čdéeného odpisu notárske) zápisnice a doloženia totožnosti vydíažitel'a
bez zb`|oťnŕch pner-aho`-. Dražobník je povimý na mieste spísat' zápisnicu o odovzdari

predmétu dražb}-. \-2ápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vhstiiíka
predmetu diažbT. dmžobníka, vydražitel'a a predmetu dražby, najmä podrobný opis stavu,
v akom sa predme[ diažb}- `-rátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov
viaznucich m predmete dJ.ažby.

Zápisnicu o odo`-zdaní predmetu dražby podpíšu dražobník a vydražitel'. Dve
`i-hotoTem zápismce dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpĹ<a[` alebo ju prevziat', táto skutočnost' sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje
za odoTzdanú aj te)to osobe.

12. }Ieno, priezvi§ko a sídlo notáfa
ľlDr. Zora Beková, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystflca

13. Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 - 6 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovol'ných

dražbách.
\7 prípade, ak sa spochybňuje platnost' záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia
zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadat' súd, aby určil neplatnost' dražby. Právo domáhat'
sa u:čenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu

+`

okrem prípadu, ak dôvody nephtnosti dražb}- súvisia so spáchaním trestného čriu a
zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase prfl[lepu hlásen}'' trvalý pobyt podl'a osobitného predpisu; v tomto pripade
je možné domáhat' sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoqr. V pripade spoločnej
dražby bude neplatná len tá čast' dražby, ktorej sa rozsudok o neplatnosti dražby týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu o učenie neplatnosti dražby je povinná oznámit'
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnost' diažby sú navrhovatel' dražby, dražobník,
vydražitel', predchádzajúci vlasmfli a dotknutá osoba. Ak vydražitel' zmaril dražbu alebo
ak súd určil dražbu za neplatnú, účink}T príklepu zanikajú lni dňu príklepu.
Neplatnost' dražby nie )e možné `i.slovit' z dôTodu oneskoreného začaria dražb}-. ak bolo

pričinou oneskoreného začatia diažby konanie inej dražb`- t?`m ist?'-in dražobníkom m
tom istom mieste a ak neumožml `-lastnfl± predmetu draž.b}., ako ai osoba` ktorá má k

predmetu dražby iné ako Tlastnĺcke právo, T7'konat' riadnu obhhadh predmeni dražb}-.

V Banskej B?'stnci, dňa 14.03.2016
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