
ZMLUVA O VYKONANÍ OPAKOVANEJ DRAŽBY
podľa § 16 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

323/1992 Zb. o notároch notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon
o dobrovoľných dražbách“)

Navrhovateľ: Environmentálny fond
so sídlom: Bukureštská č. 4, 813 26 Bratislava 
IČO: 30 796 491
zriadený zákonom č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
číslo účtu: 7000198071/8180 
v zastúpení: PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o.
so sídlom: Košická č. 56, 821 08 Bratislava 
IČO: 45 684 618 
D IČ :2023085152 
IČ DPH: SK2023085152
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú.: 0635139735/0900
zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 66827/B
v mene ktorej koná: Kamil Kubovich na základe Poverenia zo dňa 30.12.2011

(ďalej len "Navrhovateľ" a "Dražobník" a spolu ďalej tiež „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto 
Zmluvu o vykonaní dražby

(ďalej len „Zmluva“)

I.
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je  odplatné zorganizovanie a vykonanie opakovanej dražby (v ďalších odsekoch 
zmluvy iba ako "dražba") Dražobníkom v rámci výkonu záložného práva Navrhovateľa podľa § 151 j ods. 
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Občiansky zákonník) 
zriadeného za účelom zabezpečenia peňažnej pohľadávky Navrhovateľa voči Dlžníkovi, ako je  označený 
nižšie, pričom neúspešná dražba predmetu dražby bola Dražobníkom vykonaná dňa 27.03.2014 na 
základe Zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej medzi Navrhovateľom a Dražobníkom zo dňa 18.12.2013 
v znení jej dodatku č. 1.

1.2 Dražobník sa zaväzuje vykonať dražbu podľa tejto Zmluvy v súlade so zákonom o dobrovoľných 
dražbách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.3 Dražobník vyhlasuje, že je  oprávnený vykonávať činnosť Dražobníka a splnil všetky povinnosti 
vyžadované podľa § 6 zákona o dobrovoľných dražbách.

1.4 Na účely tejto Zmluvy je:

a) Dlžníkom účastník Úverovej zmluvy uvedenej v čl. III. bodu 3.1 tejto Zmluvy, ktorému Navrhovateľ 
ako veriteľ poskytol peňažné prostriedky;

b) Záložcom je vlastník predmetu dražby podľa bodu 2.1 ktorý uzatvoril s Navrhovateľom Zmluvu 
o zriadení záložného práva uvedenú v čl. II. bodu 2.3 tejto Zmluvy.

II.
Predmet dražby

2.1 Predmetom dražby je  súbor nasledovných nehnuteľných vecí:
stavba bez súpisného čísla, popis stavby: sociálna budova, postavená na pozemku registra „ C “ pare. č. 
536/15 a 536/57,
pozemok registra „C ' druh pozemku: vinice, pare. č. 533/18 o výmere 1710 m2,
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pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/15 o výmere 60 m2, 
pozemok registra „ C ‘‘druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/35 o výmere 922 m2, 
pozemok registra „ C ‘‘druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/39 o výmere 5501 m2, 
pozemok registra „ C ‘‘druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/40 o výmere 2646 m2, 
pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/41 o výmere 1618 m2, 
pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/53 o výmere 1164 m2, 
pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/54 o výmere 2764 m2, 
pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/55 o výmere 18 m2, 
pozemok registra „C"druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/56 o výmere 167 m2, 
pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/57 o výmere 395 m2, 
pozemok registra „ C “druh pozemku: ostatné plochy, pare. č. 537/7 o výmere 26 m2,

zapísané na LV č. 1058 vedenom Okresným úradom Trnava, odbor katastrálny, obec Slovenská Nová 
Ves, katastrálne územie Slovenská Nová Ves, spolu s vonkajšími úpravami:

prípojka vody
prípojka kanalizácie do žumpy
žumpa
prípojka NN

2.2 Predmet dražby podľa bodu 2.1. Zmluvy je  vo výlučnom vlastníctve (v podiele l / l )  Záložcu.

2.3 Na predmete dražby podľa bodu 2.1. Zmluvy viaznu tieto ťarchy:

Záložné právo zriadené v prospech Navrhovateľa na základe Zmluvy č. 64277/08U03/0/Z/2009
o zriadení záložného práva uzatvorenej dňa 19.03.2009 medzi Navrhovateľom ako záložným veriteľom 
a Záložcom - spoločnosťou Ekoplastika, s.r.o., so sídlom areál bývalého PD Voderady 
Slovenská Nová Ves 919 42, IČO: 35 895 284 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.03.2009, zapísané do 
katastra nehnuteľností Okresného úradu Trnava, pod V č. 1001/09 (ďalej ako „Zmluva o zriadení 
záložného práva'4);

4/ Z 526/13: Na pozemky registra C KN par.č. 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 536/41, 
536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, pozemky registra E KN par. č. 1169/33, 1169/133, 
1169/233, 1169/333, 1169/433, sociálnu budovu na pare.č. 536/15 a 536/57a sklad s.č. 73 na par.č. 
536/23 - EX 1970/12: Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 18.1.2013 v prospech 
oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava, VI. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava, IČO: 30807484, 
Exekútorský úrad, V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla - 5/13

5/ Z 528/13: Na pozemky registra C KN par.č. 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 536/41, 
536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, pozemky registra E KN par. č. 1169/33, 1169/133, 
1169/233, 1169/333, 1169/433, sociálnu budovu na pare.č. 536/15 a 536/57a sklad s.č. 73 na par.č. 
536/23 - EX 2543/12: Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 18.1.2013 v prospech 
oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava, VI. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava, IČO: 30807484, 
Exekútorský úrad, V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, súdny exekútor Vladimír Podešla - 6/13

6/ Z 2307/13: Na pozemky registra C KN par.č. 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 536/41, 
536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, pozemky registra E KN par. č. 1169/33, 1169/133, 
1169/233, 1169/333, 1169/433, sociálnu budovu na pare.č. 536/15 a 536/57a sklad s.č. 73 na par.č. 
536/23 - EX 721/2013: Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa
30.4.2013 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29.augusta č-8-10, pobočka 
Trnava, VI. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava, IČO: 30807484, Exekútorský úrad, Sadová 621, 905 01 
Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - 39/13

7/ Z 2308/13: Na pozemky registra C KN par.č. 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 536/41, 
536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, pozemky registra E KN par. č. 1169/33, 1169/133, 
1169/233, 1169/333, 1169/433, sociálnu budovu na pare.č. 536/15 a 536/57a sklad s.č. 73 na par.č. 
536/23 - EX 718/2013: Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa
30.4.2013 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29.augusta č-8-10, pobočka 
Trnava, VI. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava, IČO: 30807484, Exekútorský úrad, Sadová 621, 905 01 
Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - 40/13

8/ Z 2533/13: Na pozemky registra C KN par.č. 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 536/41, 
536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, pozemky registra E KN par. č. 1169/33, 1169/133, 
1169/233, 1169/333, 1169/433, sociálnu budovu na pare.č. 536/15 a 536/57a sklad s.č. 73 na par.č.
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536/23 - Ex 5288/2012: Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa
9.5.2013 v prospech oprávneného: Union zsrav.poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 
36284831, Exekútorský úrad. Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec, súdny exekútor JUDr. Ing. Roman 
L iščák -42/13

9/ Z 2839/13: Na pozemky registra C KN par.č. 533/18. 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 536/41, 
536/53, 536/54, 536/55, 536/56. 536/57, 537/7, pozemky registra E KN par. č. 1169/33, 1169/133,
1 169/233, 1169/333, 1169/433, na stavby sociálnu budovu na pozemku s pare.č. 536/15 a 536/57a sklad 
s.č. 73 na pozemku s par.č. 536/23 - Exekučný príkaz EX 1389/2013-1 1 zo dňa 31.05.2013 na vykonanie 
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného: Sociálna 
poisťovňa, Bratislava. Ul. 29.augusta č- 8-10, pobočka Trnava, VI. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava, 
IČO: 30807484, Exekútorský úrad, Sadová 621, 905 01 Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - 
č.z. 49/13

10/ Z 2881/13 Na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parcely č. 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 
536/39, 536/40, 536/41, 536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, pozemky registra E KN parcely 
č. 1169/33, 1169/133, 1169/233, 1169/333, 1169/433, stavby - sociálna budova na pozemkoch reg. C KN 
s parcelnými č. 536/15,536/57, sklad s. č. 73 na pozemku reg. C KN s parcelným č. 536/23 - Exekučný 
príkaz EX 1391/2013-11 zo dňa 04.06.2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29.augusta č. 8-10, 
pobočka Trnava, VI. Clementisa 24/A, Trnava, IČO: 30807484. Exekútorský úrad, Sadová 621, 905 01 
Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - 50/13

11/ Z 3208/13: Na pozemky registra C KN parcely č.: 533/18. 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 
536/41, 536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, na pozemky registra E KN parcely č.: 1169/33, 
1169/133, 1 169/233, 1 169/333, 1169/433 a na stavby: sociálna budova na pozemkoch reg. C KN parcely 
č. 536/15, 536/57, sklad s. č. 73 na pozemku reg. C KN parcela č. 536/23 - daňové záložné právo v 
prospech: Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava. Rozhodnutie o zriadení záložného práva na 
nehnuteľnosti č. 9200503/5/2486339/2013/SPI vykonateľné dňa 14.6.2013 - 75/13

12/ Z 3209/13: Na pozemky registra C KN parcely č.: 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 
536/41, 536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, na pozemky registra E KN parcely č.: 1169/33, 
1169/133, 1169/233, 1169/333, 1169/433 a na stavby: sociálna budova na pozemkoch reg. C KN parcely 
č. 536/15, 536/57, sklad s. č. 73 na pozemku reg. C KN parcela č. 536/23 - daňové záložné právo v 
prospech: Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava. Rozhodnutie o zriadení záložného práva na 
nehnuteľnosti č. 9200503/5/2530597/2013/SPI vykonateľné dňa 14.6.2013 - 76/13

13/ Z 3648/13: Na pozemky registra C KN parcely č.: 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 
536/41, 536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, na pozemky registra E KN parcely č.: 1169/33, 
1169/133, 1169/233, 1169/333, 1 169/433 a na stavby: sociálna budova na pozemkoch reg. C KN parcely 
č. 536/15, 536/57, sklad s. č. 73 na pozemku reg. C KN parcela č. 536/23 - exekučné záložné právo v 
prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 36284831, Bajkalská 29/A, Bratislava. 
Exekučný príkaz EX 2331/2013-17 zo dňa 11.07.2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva na nehnuteľnosť Exekútorský úrad, Longobardská 1301/27, Bratislava, súdny exekútor 
JUDr. Ivan L u tte r-77/13

14/ Z 3209/13: Na pozemky registra C KN parcely č.: 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 
536/41, 536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, na pozemky registra E KN parcely č.: 1169/33, 
1169/133, 1 169/233, 1 169/333, 1169/433 a na stavby: sociálna budova na pozemkoch reg. C KN parcely 
č. 536/15, 536/57, sklad s. č. 73 na pozemku reg. C KN parcela č. 536/23 - daňové záložné právo v 
prospech: Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k 
nehnuteľnostiam, č. 9200503/5/2888736/2013/SPI vykonateľné dňa 26.6.2013, právoplatné dňa
11.07.2013 - 78/13

15/ Z 3853/13: Na poznámky registra C KN parcely č.: 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 
536/41, 536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, na pozemky registra E KN parcely č.: 1169/33, 
1169/133, 1169/233, 1169/333, 1169/433 a na stavby: sociálna budova na pozemkoch reg. C KN parcely 
č. 536/15, 536/57, sklad s. č. 73 na pozemku reg. C KN parcela č. 536/23 - exekučné záložné právo v 
prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, ul. 29 augusta 8, 
Bratislava, pobočka Trnava, VI. Clementisa 24/A, Trnava. Exekučný príkaz EX 1994/2013-10 zo dňa
23.07.2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť. Exekútorský 
úrad, Sadová 621, Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - 79/13

16/ Z 2881/13 Na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parcely č. 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 
536/39, 536/40, 536/41, 536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, pozemky registra E KN parcely
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č. 1 169/33, 1 169/133, 1169/233, 1169/333, 1169/433, stavby - sociálna budova na pozemkoch reg. C KN 
s parcelnými č. 536/15,536/57, sklad s. č. 73 na pozemku reg. C KN s parcelným č. 536/23 - Exekučný 
príkaz EX 2937/2013-11 zo dňa 11.11.2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného 
práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29.augusta č. 8-10, 
pobočka Trnava, VI. Clementisa 24/A, Trnava, IČO: 30807484. Exekútorský úrad, Sadová 621, 905 01 
Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - 114/13

17/ Z 6321/13: Na pozemky registra C KN parcely č.: 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 
536/41, 536/53, 536/54, 536/55, 536/56. 536/57, 537/7, na pozemky registra E KN parcely č.: 1169/33, 
1169/133, 1169/233, 1169/333, 1169/433 a na stavby: sociálna budova na pozemkoch reg. C KN parcely 
č. 536/15, 536/57, sklad s. č. 73 na pozemku reg. C KN parcela č. 536/23 - EX 1642/13: Príkaz na 
zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 10.12.2013 v prospech oprávneného: POBEST, s.r.o., 
Ivana Krásku 31/A, Trnava, IČO: 36679879, Exekútorský úrad, Michalská 7, 917 00 Trnava, súdny 
exekútor JUDr. Peter Stano - 120/13.

Z 680/14: Na pozemky registra C KN parcely č. 533/18. 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 536/41, 
536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, pozemky registra E KN parcely č. 1169/33, 1169/133, 
1169/233, 1 169/333, 1169/433, stavby - sociálna budova na pozemkoch reg. C KN s parcelnými č. 
536/15,536/57, sklad s. č. 73 na pozemku reg. C KN s parcelným č. 536/23 - EX 3329/2013-11: Príkaz na 
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 31.1.2014 v prospech oprávneného: 
Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29.augusta Č. 8-10, pobočka Trnava, VI. Clementisa 24/A, Trnava, 
IČO: 30807484, Exekútorský úrad. Sadová 621, 905 01 Senica, súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - 
10/14.

Z 873/14: Na pozemky registra C KN parcely č. 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 536/41, 
536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, pozemky registra E KN parcely č. 1 169/33, 1169/133, 
1169/233, 1169/333, 1169/433, stavby - sociálna budova na pozemkoch registra C KN s parcelnými č. 
536/15, 536/57, sklad súpisné č. 73 na pozemku registra C KN s parcelným č. 536/23 - EX 3676/2013-11: 
Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 13. 2. 2014 v prospech 
oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8-10, pobočka Trnava, VI. Clementisa 
24/A, Trnava, IČO: 30 807 484, Exekútorský úrad, Sadová 621, 905 01 Senica, súdny exekútor JUDr. 
Pavel Šajánek - 15/14.

Z 1009/14: Na pozemky registra C KN parcely č. 533/18, 536/15, 536/34, 536/35, 536/39, 536/40, 
536/41, 536/53, 536/54, 536/55, 536/56, 536/57, 537/7, pozemky registra E KN parcely č. 1169/33, 
1169/133, 1169/233, 1169/333, 1169/433, stavby - sociálna budova na pozemkoch registra C KN s 
parcelnými č. 536/15, 536/57, sklad súpisné č. 73 na pozemku registra C KN s parcelným č. 536/23 - EX 
2853//2013-13: Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 21. 10. 
2013 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8-10, pobočka Trnava, 
VI. Clementisa 24/A, Trnava, IČO: 30 807 484, Exekútorský úrad. Sadová 621, 905 01 Senica, súdny 
exekútor JUDr. Pavel Šajánek - 31/14.

Navrhovateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne ďalšie ťarchy a iné právne vady, ktoré by viazli na 
predmete dražby.

2.4 Ak nie je v Zmluve ustanovené inak, znamená výraz "predmet dražby" veci uvedené v bode 2.1. Zmluvy.

2.5 Navrhovateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy mu nie je známe, že:
a) na predmet dražby je  vedený so súhlasom Navrhovateľa výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie 

(podľa osobitných predpisov),
b) na predmet dražby bolo vydané vykonateľné rozhodnutie súdu alebo orgánu štátnej správy o zákaze 

nakladať s predmetom dražby,
2.6 Navrhovateľ vyhlasuje, že má právo nabvrhnúť dražbu predmetu dražby a predmet dražby je možné 

dražiť, dražbe pri podpise tejto Zmluvy nebránia žiadne zákonné a zmluvné prekážky (Príloha č. 1 tejto 
Zmluvy).

111.
Pohľadávka Navrhovateľa

3.1 Na základe Zmluvy č. 64277/08U03/0/2009 zo dňa 19.03.2009 o poskytnutí podpory formou úveru z 
Environmentálneho fondu v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 06.09.2009 (ďalej len „Úverová zmluva“) 
uzatvorenej medzi Navrhovateľom ako veriteľom a spoločnosťou EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s 
r.o., so sídlom Farská č. 44, Nitra, IČO: 34 131 931 ako Dlžníkom. Navrhovateľ poskytol Dlžníkovi
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peňažné prostriedky vo výške 663.879,00 €. Dlžník sa v Úverovej zmluve zaviazal vrátiť Navrhovateľovi 
poskytnuté peňažné prostriedky v jednotlivých splátkach spolu s príslušenstvom, v termíne a výške určenej 
podľa podmienok Úverovej zmluvy. Vzhľadom na to, že Dlžník si riadne a včas nesplnil svoj záväzok 
vyplývajúci z Úverovej zmluvy, Navrhovateľ v súlade s čl. VII Úverovej zmluvy odstúpil od Úverovej 
zmluvy a celá pohľadávka Navrhovateľa sa stala splatnou.

3.2 Celková výška pohľadávky Navrhovateľa z Úverovej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu ku dňu
18.12.2013 je  490.169,09 € (slovom: štyristodeväťdesiattisíc stošesťdesiatdeväť eur deväť centov) 
a pozostáva z:

a) istiny vo výške (celý dlh istiny)
b) úrokov vo výške
c) úrokov z omeškania istiny(penále z omeškania istiny) vo výške
d) úrokov z omeškania (penále z omeškania úrokov) vo výške

(ďalej ako „Pohľadávka“).

3.3 Nesplatená časť Pohľadávky je ďalej úročená v zmysle podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve. 
Prílohu tejto Zmluvy tvorí písomné vyhlásenie Navrhovateľa o pravosti, výške a splatnosti Pohľadávky, pre 
ktorú sa navrhuje výkon záložného práva a o tom, že predmet dražby je možné dražiť (Príloha č. 2 tejto 
Zmluvy).

3.4 Pohľadávka Navrhovateľa voči Dlžníkovi je zabezpečená záložným právom zriadeným v prospech 
Navrhovateľa na základe Zmluvy o zriadení záložného práva uvedenej v čl. II. bodu 2.3 Zmluvy.

IV.
Dôvod konania dražby

Dôvodom konania dražby je  uspokojenie Pohľadávky Navrhovateľa, ktorá vznikla z titulu nesplnenia peňažného 
záväzku Dlžníka z Úverovej zmluvy, a to napriek opakovaným výzvam Navrhovateľa.

V.
Podmienky dražby a dražobná zábezpeka

5.1. Dražobník určí miesto, dátum a Čas začatia dražby po dohode s Navrhovateľom tak, aby nebola 
obmedzená možnosť účasti na dražbe.

5.2. Dražobník najmenej 15 dní pred konaním dražby
a) uverejní oznámenie o opakovanej dražbe v Notárskom centrálnom registri dražieb,
b) zašle oznámenie o opakovanej dražbe Ministerstvu spravodlivosti SR na zverejnenie v Obchodnom 

vestníku,
c) zašle oznámenie o opakovanej dražbe povinným adresátom v zmysle § 17 ods. 5 zákona,

5.3. Dražobník najmenej 15 dní pred konaním dražby
a) zverejní oznámenie o opakovanej dražbe na úradnej tabuli obce alebo mestskej časti, na území 

ktorej sa predmet dražby nachádza,
b) zverejní oznámenie o opakovanej dražbe v periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec 

alebo mestskú časť, na území ktorej sa predmet dražby nachádza,
c) umiestni na predmet dražby oznámenie o opakovanej dražbe a pásku s označením „DRAŽBA“ 

podľa prílohy zákona o dobrovoľných dražbách.

5.4. Oznámenie o opakovanej dražbe spolu s dodatkami je  Dražobník povinný pred začatím dražby vyvesiť vo 
verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa bude dražba konať.

5.5. Obhliadka predmetu dražby bude umožnená najmenej v dvoch termínoch uvedených v oznámení 
o dražbe, ktoré nesmú byť určené na rovnaký deň.

5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že najnižším podaním bude suma vo výške 224.500,- €.

5.7. V prípade, že nebude urobené ani najnižšie podanie podľa bodu 5.6, licitátor dražby nie je 
oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
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5.8. Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť, bude stanovené vo výške 10.000,- €.

5.9. Účastník dražby podľa tejto Zmluvy bude povinný najneskôr do otvorenia dražby Dražobníkovi zložiť 
dražobnú zábezpeku vo výške 35.000,- € (slovom: tridsaťpäťtisíc eur) na účet Dražobníka vedený v 
Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú.: 5019559480/0900 alebo v hotovosti alebo do notárskej úschovy alebo 
predložiť bankovú záruku s jej overením pred otvorením dražby.

5.10. Navrhovateľ ako záložný veriteľ koná na dražbe pri výkone záložného práva v mene záložcu.

VI.
Odmena Dražobníka a náklady dražby

6.1 Dražobník má nárok na odmenu za vykonanie dražby a na náhradu preukázaných nákladov účelne 
vynaložených na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby (ďalej aj ako 
„Preukázané náklady dražby“).

6.2 Výška odmeny Dražobníka v prípade úspešnej dražby (dôjde k vydraženiu predmetu dražby a uhradeniu 
ceny predmetu dražby podľa zákona o dobrovoľných dražbách) je  vo výške 10% z výťažku dražby vrátane 
DPH, nie však viac ako 20% z výšky pohľadávky Navrhovateľa vrátane DPH v čase uhradenia ceny 
predmetu dražby vydražiteľom Dražobníkovi. Ak sa upustilo od dražby z dôvodu plnenia dlhu, vlastník 
predmetu dražby znáša odmenu Dražobníka v rozsahu 3% z vymáhanej pohľadávky a po doručení 
oznámenia o opakovanej dražbe vlastníkovi predmetu dražby 10% z vymáhanej pohľadávky, vrátane DPH, 
najviac však 33 193,92 EUR zvýšených o 1% z ceny dosiahnutej vydražením, presahujúcej 331 939,19 
EUR vrátane DPH. Odmenu Dražobníka si Dražobník uspokojí z výťažku dražby v prípade úspešnej 
dražby. V prípade upustenia od dražby v prípade splnenia dlhu, tvorí odmena Dražobníka a všetky náklady 
účelne vynaložené na dražbu príslušenstvo pohľadávky Navrhovateľa. Navrhovateľ je  povinný informovať 
osobu plniacu dlh podľa tohto bodu o jej povinnosti uhradiť odmenu Dražobníka a náklady dražby na účet 
Dražobníka.

6.3 V prípade ak dôjde k upusteniu od dražby z dôvodov podľa § 19 odsek 1 zákona o dobrovoľných dražbách 
s výnimkou upustenia od dražby podľa § 19 odsek 1 písm. d ) , i), j)  a k) zákona o dobrovoľných dražbách 
alebo ak v priebehu dražby nebude urobené ani najnižšie podanie uvedené v oznámení o dražbe a to ani po 
jeho znížení (dražba nebude úspešná) má Dražobník voči Navrhovateľovi právo na úhradu účelne 
vynaložených nákladov dražby a paušálnej odmeny podľa bodu 6.5. Zmluvy, maximálne však vo výške 
uvedenej v bode 6.5. Zmluvy. Dražobník uplatní úhradu nákladov podľa tohto bodu faktúrou v súlade so 
zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Doba splatnosti faktúry spĺňajúcej podmienky zákona 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty je  15 dní odo dňa jej doručenia.

6.4 Nákladmi opakovanej dražby sú najmä účelné výdavky na
a) zabezpečenie informovanosti o dražbe vrátane informácií v tlači,
b) uverejnenie jednotlivých oznámení o dražbe,
c) zvýšenie poistného za poistenie zodpovednosti Dražobníka za škodu, ak je  vzhľadom na hodnotu 

predmetu dražby potrebné zabezpečiť zvýšenie poistného krytia Dražobníka o viac než 10% pôvodného 
poistného,

d) odmenu a náhradu hotových výdavkov notára v prípade jeho účasti na dražbe,
e) nájom miestnosti, v ktorej sa dražba uskutoční,
f) poštovné,
g) správne poplatky za vydanie nevyhnutných dokumentov príslušným okresným úradom, stavebným 

úradom, archívom a inými orgánmi,
h) eventuálne zabezpečenie nerušeného priebehu dražby a ochrany osôb zúčastnených na dražbe 

prostredníctvom licencovanej SBS v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Účasť SBS na dražbe podľa predchádzajúcej vety 
je  Dražobník vopred povinný odôvodniť a prerokovať s Navrhovateľom.

6.5 Maximálna výška nákladov Dražobníka v prípadoch upustenia od dražby alebo neúspešnej dražby podľa 
bodu 6.3. Zmluvy:

EUR bez 
DPH

DPH EUR s DPH

1.1. Náklady na obstaranie ďalších informácií a dokladov 10 0 10
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o pohľadávke Navrhovateľa ak tieto doklady neboli 
poskytnuté Navrhovateľom
1.2. Odmena a náhrada hotových výdavkov notára v 
prípade jeho nevyhnutnej účasti na dražbe

240 48 288

1.3. Nevyhnutné náklady na inzerciu 250 50 300
1.4. Náklady na nájom miestnosti na vykonanie dražby 0 0 0
1.5. Náklady na poštovné 30 0 30
1.6. Cestovné náklady vynaložené v súvislosti s 
realizáciou obhliadky predmetu dražby

30 6 36

1.7. Paušálna odmena dražobníka v prípade nekonania 
dražby z dôvodov na strane navrhovateľa/upustenia od 
dražby podľa bodu 6.3. Zmluvy/ne vydraženia predmetu 
dražby

500 100 600

Celkové náklady 1060 204 1264

Maximálnu výšku nákladov podľa tohto boduje Dražobník oprávnený prekročiť výlučne s predchádzajúcim 
súhlasom Navrhovateľa. Prekročenie maximálnych nákladov dražby bez súhlasu Navrhovateľa znáša 
Dražobník sám.

6.6 Náklady dražby v prípade zmarenia dražby budú uhradené zo zloženej dražobnej zábezpeky. Ak dražobná 
zábezpeka nepokrýva celkovú výšku nákladov zmarenej dražby, Dražobníkovi vzniká nárok na náhradu 
zostávajúcej časti nákladov zmarenej dražby voči vydražiteľovi. Nároky Dražobníka v prípade vyplatenia 
pohľadávky Navrhovateľa budú uspokojené zo sumy zaplatenej za účelom uspokojenia Pohľadávky a jej 
príslušenstva, vrátane celkových nákladov dražby.

6.7 Predpokladané náklady opakovanej dražby, okrem odmeny Dražobníka, predstavujú sumu 1.264,-EUR s 
DPH.

6.8 Dražobník sa zaväzuje predložiť Navrhovateľovi podrobnú špecifikáciu nákladov dražby (ďalej 
„špecifikácia“), ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom dražby podľa tejto Zmluvy a na ktoré mu vznikol 
nárok podľa tohto článku, najneskôr spolu s oznámením podľa čl. VII. bodu 7.3 tejto Zmluvy na vyjadrenie. 
Navrhovateľ sa zaväzuje do troch (3) dní od doručenia špecifikácie oznámiť Dražobníkovi svoj písomný 
súhlas s jednotlivými položkami uvedenými v Špecifikácii alebo v tej istej lehote požiadať Dražobníka 
o vysvetlenie a preukázanie účelnosti jednotlivých nákladov dražby. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť 
si vzájomnú súčinnosť za uvedeným účelom. Ak v prípade sporu o účelnosti vynaložených nákladov dražby 
Dražobníkom zmluvné strany nedosiahnu dohodu o celkovej výške vynaložených nákladov dražby, 
Dražobník v súlade s čl. VII. bodom 7.4 tejto Zmluvy poukáže Navrhovateľovi výťažok dražby po 
odpočítaní odmeny Dražobníka a po odpočítaní sumy nákladov dražby v zmysle špecifikácie, ktoré budú 
zmluvné strany považovať v čase poukázania výťažku za nesporné, v lehote uvedenej v danom ustanovení.

6.9 V prípade neplatnej dražby, ak bude dôvod neplatnosti vyplývajúci z právoplatného rozhodnutia súdu 
o určení dražby za neplatnú na strane Navrhovateľa dražby, má Dražobník nárok na úhradu účelne 
vynaložených nákladov na dražbu ako aj na odmenu podľa bodu 6.5. Zmluvy.

6.10 V prípade neplatnej dražby, ak bude dôvod neplatnosti vyplývajúci z právoplatného rozhodnutia súdu 
o určení dražby za neplatnú na strane Dražobníka, nemá Dražobník nárok na odmenu ani na úhradu účelne 
vynaložených nákladov na dražbu. To isté platí aj v prípade ak dôjde k upusteniu od dražby podľa § 19 
odsek 1 písm. d ) , i), j)  zákona o dobrovoľných dražbách.

6.11 V prípade neplatnej dražby, ak budú dôvody neplatnosti vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu 
o určení dražby za neplatnú na strane Navrhovateľa dražby i Dražobníka, má Dražobník nárok na úhradu 
primeranej pomernej časti vynaložených nákladov na dražbu a odmeny.

VII.
Povinnosti Dražobníka

7.1 Dražobník sa zaväzuje vyhotoviť oznámenie o opakovanej dražbe, zabezpečiť jeho podpísanie 
Navrhovateľom (podpis Navrhovateľa dražby musí byť úradne osvedčený) a najmenej 15 dní pred začatím 
dražby vyhlásiť konanie opakovanej dražby a splniť všetky povinnosti vyžadované zákonom 
o dobrovoľných dražbách. Dražobník zabezpečí vyhotovenie notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh 
dražby a zabezpečí jej zaslanie príslušným osobám.
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7.2 Dražobník sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Navrhovateľovi zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením od 
vydražiteľa.

7.3 Výťažok dražby, po odpočítaní Preukázaných nákladov dražby s prihliadnutím na čl. VI bod 6.8 tejto 
Zmluvy a odmeny Dražobníka, poukáže Dražobník Navrhovateľovi najneskôr do siedmich (7) dní od 
zinkasovania výťažku od vydražiteľa na účet Navrhovateľa vedený v Štátnej pokladnici č. ú.: 
7000198071/8180. Prebytok výťažku dražby poukáže Dražobník vlastníkovi predmetu dražby bez 
zbytočného odkladu, ak zákon neustanovuje inak.

7.4 Dražobník je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, s prihliadnutím na pokyny Navrhovateľa a 
v záujme dosiahnutia čo najvyššieho možného výťažku dražby. Uvedená povinnosť Dražobníka sa vzťahuje 
na všetkých zamestnancov a poverené osoby Dražobníka a zostáva v účinnosti aj po zániku tejto Zmluvy.

VIII.
Povinnosti Navrhovateľa

8.1 Navrhovateľ sa zaväzuje podpísať oznámenie o opakovanej dražbe v zmysle § 17 ods. 8 zákona 
o dobrovoľných dražbách.

8.2 Navrhovateľ vyhlasuje, že na predmet dražby v čase podpisu Zmluvy nebol na jeho návrh nariadený výkon 
rozhodnutia alebo začatá exekúcia.

IX.
Ostatné ustanovenia

9.1 Kontaktnou osobou Navrhovateľa je  JUDr. Pavol Antal, e-mail: antal@envirofond.sk. Dražobník bude 
o priebehu dražby kontaktnú osobu pravidelne informovať a obracať sa na ňu so všetkými svojimi dotazmi 
súvisiacimi s priebehom dražby. Na strane Dražobníka je  kontaktnou osobou Kamil Kubovich, e-mail: 
kubovieh@platitsaoplati.sk. So všetkými dotazmi ako aj pri podávaní správ a iných jednaniach sa bude 
Navrhovateľ vždy obracať na túto osobu.

9.2 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť za účelom riadneho splnenia predmetu tejto 
Zmluvy, a riešiť sporné otázky, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti cestou zmieru.

X.
Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1 Táto Zmluva sa uzatvára odo dňa jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami na dobu, ktorá bude potrebná 
na riadne vykonanie všetkých úkonov spojených s dražbou a požadovaných zákonom o dobrovoľných 
dražbách pre túto dražbu a do úplného vysporiadania záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy pre zmluvné 
strany.

10.2 Zmluvu je  možné ukončiť dohodu zmluvných strán alebo výpoveďou s výpovednou dobou 10 dní, ktorá 
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede. Zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu 
jednostranným odstúpením od Zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností; odstúpenie je  účinné 
dňom doručenia písomného prejavu vôle zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy. Navrhovateľ je oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy aj bez udania dôvodu.

10.3 Zmluva je  vyhotovená vo štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po 2 rovnopisoch. Každý 
rovnopis má právnu silu originálu. Prílohu tejto Zmluvy tvoria:

Príloha č. I Písomné vyhlásenie navrhovateľa, že predmet dražby je  možné dražiť 
Príloha č. 2 Písomné vyhlásenie navrhovateľa o pravosti, splatnosti a výške pohľadávky.

10.4 Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán formou písomných 
číslovaných dodatkov. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo nevykonateľnosti jednotlivých ustanovení 
Zmluvy tým nebudú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.

10.5 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené Zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami 
zákona o dobrovoľných dražbách a zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.
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10.6 Písomnosti sa doručujú poštou formou listovej zásielky do vlastných rúk, a ak to nie je  možné alebo účelné, 
doručujú sa iným preukázateľným spôsobom do vlastných rúk osobe, ktorej sú určené. Na doručovanie sa 
primerane použijú ustanovenia zák. č. 99/1963 Zb., Občianskeho súdneho poriadku.

10.7 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, že sa dôkladne oboznámili s jej obsahom 
a že plne porozumeli zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť na znak 
čoho túto Zmluvu podpisujú.

10.8Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa ust. § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Bratislave dňa 28.03.2014 V Bratislave dňa 28.03.2014

PhDr. Branislav Valovič Kamil Kubovich
riaditeľ na základe Poverenia zo dňa 30.12.2011
Environmentálny fond Platiť sa oplatí s.r.o.
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VYHLÁSENIE NAVRHOVATEĽA DRAŽBY
o spôsobilosti predmetu dražby

v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2) a nasl. Zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších
predpisov

Navrhovateľ dražby

Environmentálny fond
so sídlom: Bukureštská č. 4, 813 26 Bratislava 
IČO: 30 796 491
zriadený zákonom č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zastúpení: PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ

(ďalej len "Navrhovateľ)

Dražobník

Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56 
821 08 Bratislava 
IČO 45 684 618

(ďalej ako "Dražobník")

Predmet dražby: 

súbor vecí

- stavba bez súpisného čísla, popis stavby: sociálna budova, postavená na pozemku registra „ C “ pare. Č. 536/15 
a 536/57,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: vinice, pare. č. 533/18 o výmere 1710 m2,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/15 o výmere 60 m2,
- pozemok registra „C 'd ru h  pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/35 o výmere 922 m2,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/39 o výmere 5501 m2,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/40 o výmere 2646 m2,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/41 o výmere 1618 m2,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/53 o výmere 1164 m2,
- pozemok registra „C 'd ru h  pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/54 o výmere 2764 m2,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/55 o výmere 18 m2,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/56 o výmere 167 m2,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/57 o výmere 395 m2,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: ostatné plochy, pare. č. 537/7 o výmere 26 m2,

zapísané na LV č. 1058 vedenom Okresným úradom Trnava, odbor katastrálny, obec Slovenská Nová Ves, 
katastrálne územie Slovenská Nová Ves, spolu s vonkajšími úpravami:

- prípojka vody
- prípojka kanalizácie do žumpy
- žumpa
- prípojka NN

Vlastníkom ktorých je Ekoplastika, s.r.o., so sídlom areál bývalého PD Voderady Slovenská Nová Ves 919 42, 
IČO: 35 895 284.



V zmysle ustanovenia § 7 ods. 2) zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách Navrhovateľ dražby vyhlasuje, 
že vyššie označený predmet dražby je možné dražiť, t.j. jedná sa o spôsobilý predmet dražby v zmysle hore 
uvedeného právneho predpisu (vec, právo, iná prevoditeľná majetkova hodnota, súbor vecí práv alebo iných 
majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku).

V Bratislave dňa 28.03.2014

Environmen

Podpis: _____________________________
PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ



VYHLÁSENIE NAVRHOVATEĽA DRAŽBY
o pravosti, výške a splatnosti pohľadávky

v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2) a nasl. Zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších
predpisov

Navrhovateľ dražby

Environmentálny fond
so sídlom: Bukureštská č. 4, 813 26 Bratislava 
IČO: 30 796 491
zriadený zákonom č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zastúpení: PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ

(ďalej len "Navrhovateľ dražby")

Dražobník

Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56 
821 08 Bratislava 
IČO: 45 684 618
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 66827/B 

(ďalej ako "Dražobník")

Predmet dražby: 

súbor vecí
- stavba bez súpisného čísla, popis stavby: sociálna budova, postavená na pozemku registra „ C “ pare. č. 536/15 
a 536/57,
- pozemok registra „ C ‘ druh pozemku: vinice, pare. č. 533/18 o výmere 1710 m2,
- pozemok registra „C"druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/15 o výmere 60 m2,
- pozemok registra „ C “druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/35 o výmere 922 m2,
- pozemok registra „C"druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/39 o výmere 5501 m2,
- pozemok registra „C"druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/40 o výmere 2646 m2,
- pozemok registra „C"druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/41 o výmere 1618 m2,
- pozemok registra „C"druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/53 o výmere 1164 m2,
- pozemok registra „ C ' druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/54 o výmere 2764 m2,
- pozemok registra „C"druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/55 o výmere 18 m2,
- pozemok registra „C"druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/56 o výmere 167 m2,
- pozemok registra „C"druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 536/57 o výmere 395 m2,
- pozemok registra „C"druh pozemku: ostatné plochy, pare. č. 537/7 o výmere 26 m2,
zapísané na L V č. 1058 vedenom Okresným úradom Trnava, odbor katastrálny, obec Slovenská Nová Ves, 
katastrálne územie Slovenská Nová Ves, spolu s vonkajšími úpravami:

- prípojka vody
- prípojka kanalizácie do žumpy
- žumpa
- prípojka NN

Vlastníkom ktorých je Ekoplastika, s.r.o.. so sídlom areál bývalého PD Voderady Slovenská Nová Ves 919 42, 
IČO: 35 895 284.
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V zmysle ustanovenia § 7 ods. 2) zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách Navrhovateľ dražby vyhlasuje, 
že pohľadávka, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva predajom Predmetu Dražby a ktorá vznikla na 
základe Zmluvy č. 64277/08U03/0/2Ó09 zo dňa 19.03.2009 o poskytnutí podpory formou úveru z 
Environmentálneho fondu v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 06.09.2009 uzatvorenej medzi Navrhovateľom ako 
veriteľom a spoločnosťou EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Farská č. 44, Nitra, IČO: 34 131 
931 ako Dlžníkom, je pravá, splatná a celková výška pohľadávky Navrhovateľa ku dňu 18.12.2013 je
490.169,09 € (slovom: štyristodeväťdesiattisíc stošesťdesiatdeväť eur deväť centov) a pozostáva z:

a) istiny vo výške (celý dlh istiny) 479. 932,00 €
b) úrokov vo výške 8.035,14 €
c) úrokov z omeškania istiny(penále z omeškania istiny) vo výške 2.074,56 €
d) úrokov z omeškania (penále z omeškania úrokov) vo výške 127,39 6

V Bratislave dňa 28.03.2014 

Environr

Podpis:
PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ
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