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Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUIS NOVA, spol. s r.o. 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lamačská 8, 811 04 Bratislava 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 744 251 

Titul, meno a priezvisko správcu: 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Príslušný konkurzný súd: 

Spisová značka súdneho spisu: 

JUDr. Eva Vodová 

Wilsonova 4, 811 07 Bratislava 

6K/15/2007 S 180 

Okresný súd Bratislava 1 

6K/15/2007 

Deň vydania : 29.06.2018 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho 
konkurzu 

Oznam o ponukovom konaní 

JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu VUIS NOVA, spol. s r.o„ Lamačská 8, 811 04 Bratislava, IČO : 35 744 
251, v konkurze č.k.: 6K/15/2007 vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, týmto v zmysle § 92 ods.1 písm. d) 
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZKR") a na základe záväzného pokynu na speňažen ie majetku uloženého príslušným 
orgánom: záložným veriteľom MČ Bratislava - Staré Mesto dňa 10.05.2016, záložným veriteľom Slovenská 
konsolidačná a.s. dňa 19.05.2016 a Okresným súdom Bratislava 1 pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru 
Uznesením č.k. 6K/15/2007-3381 zo dňa 09.06.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 115/2016 
dňa 15.06.2016 a nadobud lo právoplatnosť dňa 16.06.2016, a v intenciách doplnenia uloženého záväzného 
pokynu: záložným veriteľom MČ Bratislava - Staré Mesto dňa 12.07.2017, záložným veriteľom Slovenská 
konsolidačná a.s. dňa 10.07.2017 a Okresným súdom Bratislava 1 pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru 
Uznesením č.k. 6K/15/2007-3676 zo dňa 09.10.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 201 /201 7 
d ňa 20.10.2017 a nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2017, vyhlasuje verejné ponukové konanie - V. 
opakované kolo na spoločný predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú a 
oddelenú podstatu, ktorý sa nachádza v areáli úpadcu na Lamačskej ceste 8 v Bratislave. 

Predmet predaja : 

Nehnuteľnosti v k.ú. Bratislava - Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava 1, zapísané v súpise 
oddelenej podstaty, zverejnenom v OV č. 132/2008 dňa 09.07.2008, pod položkou K003801 a v súpise 
všeobecnej podstaty, zverejnenom v OV č. 226/2008 dňa 24.11 .2008 a OV č. 231 /2008 dňa 01 .12.2008, pod 
položkou K007260 a v OV č. 202/2009 dňa 20.10.2009, pod položkou K007691: 

1. pozemky registra „C" KN, pare. č. 19779/1, o výmere 5600 m2, druh pozemku : zastavané plochy 
a nádvoria, a stavba súp.č. 4256, na parc.č. 19779/1, druh stavby: iná budova, popis stavby: prevádzkové 
haly, všetko zapísané na LV č. 3520, spolu v hodnote 1.707.058,20 €, 

2. novostavba administratívnej budovy, bez súpisného čís la, na parc.č. 19779/49, druh stavby: rozostavaná 
stavba, popis stavby: administratívna budova VUIS NOVA, rozostavanosť stavby: 99,41 %, zapísaná na 
LV č. 9855, celkom v hodnote 6.336.704,13 €, 

3. pozemky registra „C" KN: parc.č.19779/30, o výmere 738 m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, spôsob využitia: pozemok na ktorom je dvor, parc. č. 19779/31, o výmere 502 m2, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia: pozemok na ktorom je dvor, parc. č . 19779/47, 
o výmere 501 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia: pozemok na ktorom je 
dvor, parc.č. 19779/48, o výmere 111 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia : 
pozemok na ktorom je dvor, parc.č.19779/49, o výmere 956 m2, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, spôsob využitia: pozemok na ktorom je rozostavaná stavba, všetko zapísané na LV č. 7745, 
spolu v hodnote 169.812,51 €. 

Hnuteľné veci: stroje, prístroje, zariadenia, drobný hmotný majetok, inventár zapísané v sup1se všeobecnej 
podstaty pod poradovým číslom súpisu 1,2,4,5,6, 8 až 13, 15 až 186, zverejnenom v OV č.132/2008, dňa 
09.07.2008, pod položkou K003800, v OV č. 70/2010 dňa 14.04.2010 pod položkou K003617, v OV č. 71/2010 
dňa 15.04.2010 pod položkou K003690, v OV č. 76/2010 dňa 22.04.2010 pod položkou K003921 , v OV č. 

83/201 O dňa 03. 05.201 O pod položkou K004280, v OV č. 88/201 O dňa 10.05.201 O pod položkou K004547, v OV 
č . 102/201 O dňa 28.05.201 O pod položkou K005229, spolu v hodnote 56.91 6,51 Eur, 
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spolu majetok v hodnote 8.270.491,35 EUR (slovom osemmiliónovdvestosedemdesiattisíc 
štyristodeväťdes iatjeden euro a tridsaťpäť centov), (ďalej len „majetok" alebo „predmet predaja"). 

Spôsob speňažovania a výška minimálnej ceny: Speňaženie vyššie špecifikovaného majetku, ktorý je 
predmetom predaja, sa uskutoční formou verejného ponukového konania na predaj podstatnej časti majetku 
patriaceho k podniku podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, v V. opakovanom kole za najvyššiu ponuku 
kúpnej ceny. 

Poučenie o tom kde a kedy moze zau1emca získať podrobné informácie o majetku a podmienkach 
ponukového konania: Podrobné informácie o majetku a podmienkach ponukového konania sú uvedené v 
Podmienkach ponukového konania (ďalej len „Podmienky"), ktoré poskytne správca záujemcovi na jeho písomné 
vyžiadanie doručené prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: vodova@akvodova.sk najneskôr 5 dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a to za poplatok 10,00 € za každý jednotlivý výtlačok Podmienok, ktorý 
záujemca zaplatí na nižšie uvedený účet zriadený správcom v Tatra banka a.s. Podmienky si záujemca môže 
vyzdvihnúť osobne v kancelárii správcu v termíne, ktorý si záujemca dohodne vopred so správcom. alebo mu 
budú doručené správcom prostredníctvom elektronickej pošty. Súčasťou Podmienok je Dohoda o zmluvnej pokute 
a Súpis majetku, ktorý je predmetom predaja. Obsahom Dohody o zmluvnej pokute je povinnosť záujemcu uhrad iť 

k rukám správcu zmluvnú pokutu vo výške 1 O % z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej 
podstaty úpadcu a to v prípade, ak bude vyhodnotený ako úspešný a pod ľa pokynov správcu neuzatvorí kúpnu 
zmluvu , alebo ak bude vyhodnotený ako úspešný a kúpnu zmluvu uzatvorí, ale poruší povinnosť uhradiť celú 
kúpnu cenu včas podľa Podmienok. Zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou zálohou v zmysle Podmienok. 

Obhliadka majetku: Na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku majetku v termíne, ktorý si záujemca 
dohodne vopred so správcom, obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 5 dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk. 

Ponuka záujemcu: Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku (ďalej len „Ponuka") musí byť doručená správcovi 
v lehote do 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto Oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom 
vestníku, a to najneskôr do 15,00 hod. posledného dňa lehoty. Na Ponuku doručenú po uvedenej lehote sa 
nebude prihliadať. Ponuka musí byť vyľ.otovená písomne, v slovenskom jazyku, musí byť datovaná a riadne 
podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z Obchodného registra. Ponuka 
musí byť doručená do kancelárie správcu: JUDr. Eva Vodová, správca, sídlo kancelárie Wilsonova 4, 811 07 
Bratislava, v zalepenej obálke s výrazným označením "Konkurz 6Kl15!2007 neotváral". 

Ponuka musí obsahovať: Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických 
osôb nepodnikatefov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia). Označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť 
zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného na predaj. Návrh kúpnej ceny s číselným 
a slovným vyjadrením kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny. 
Preddavok na kúpnu cenu (ďalej len „záloha"), ktorý záujemca zaplatil na nižšie uvedený účet zriadený správcom 
v Tatra banka, a.s. najmenej vo výške 300 000,00 EUR (slovom tristotisíc euro). Číslo účtu záujemcu, respektíve 
spôsob vrátenia zaplatenej zálohy v prípade, ak bude záujemca v ponukovom konaní neúspešný. 

Prílohou Ponuky musí byť: 

1. Originál alebo úradne overená fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, 
príp. iného registra, nie staršieho ako 30 dní ku dňu podania Ponuky, osvedčujúca postavenie záujemcu; 
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa fotokópia občianskeho preukazu. 

2. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na nižšie uvedený účet zriadený správcom v Tatra banka, a.s. 
(výpis z účtu , príp. iný doklad preukazujúci zaplatenie zálohy). 

3. Doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie ponúkanej kúpnej ceny (výpis z účtu , vinkulácia, zmluva 
o pôžičke - úvere, príp. iný osvedčujúci doklad). 

4. Dohoda o zmluvnej pokute riadne podpísaná záujemcom, v prípade právnických osôb štatutárnymi 
zástupcami v zmysle výpisu z Obchodného registra. 

5. čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že súhlasí s Podmienkami ponukového konania. 

Záloha: Záujemca o kúpu majetku musí pred doručením Ponuky zaplatiť na účet zriadený správcom v Tatra 
banka, a.s. IBAN: SK20 1100 0000 0029 4303 6307, číslo účtu : 2943036307/1100, BIC: TATRSKBX, pod VS: 
IČO alebo rodné číslo záujemcu, zálohu najmenej vo výške 300 000,00 EUR (slovom tristotisíc euro). Záloha 
musí byť pripísaná na uvedený účet zriadený správcom najneskôr posledný deň lehoty na doručenie Ponúk, inak 
sa na Ponuku neprihliada. 
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Term ín a miesto otvárania obálok: Otváranie obálok s Ponukami sa uskutočn í najneskôr do 5 dní od uplynutia 
lehoty na doručenie Ponúk, v kancelárii správcu. O termíne otvárania obálok správca upovedomí záložných 
veriteľov, Okresný súd Bratislava 1 a záujemcov, ktorí riadne a včas doručili Ponuku. 

Vyhodnotenie Ponúk: Vyhodnotenie Ponúk uskutoční správca najneskôr do 5 dní od otvárania obálok.Víťazom 
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní Podmienky ponukového konania a súčasne ponúkne 
najvyššiu kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky kúpnej ceny, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie 
ponúk; v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom u rčenej lehote 
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, ktorý 
bol vyhodnotený ako úspešný, správca osloví s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy v poradí ďalš ieho 
úspešného záujemcu, ktorý riadne splnil všetky Podmienky ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo 
Ponuku, prípadne aj všetky Ponuky odmietnuť najmä, avšak nielen, z dôvodu neprimerane nízkej kúpnej ceny. 

Neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatenú zálohu v lehote najneskôr do 7 dní odo 
dňa vyhodnotenia Ponúk. O vyhodnotení ponukového konania bude správca písomne informovať záložných 
veriteľov a Okresný súd Bratislava 1. 

JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu VUIS NOVA, spol. s r.o. 
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