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NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ
REKREAČNÉHO AREÁLU DUCHONKA LAND, PRAŠICE
Forma:
Predaj 100 % obchodného podielu existujúcej obchodnej spoločnosti – euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.,
IČO: 36521426, DIČ: 2020137031 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10366/N
Spoločnosť je prevádzkovateľom rekreačného areálu Duchonka Land a budúcim vlastníkom nehnuteľností –
pozemkov, budov a technického vybavenia areálu
Predmet predaja:
100 % obchodný podiel jediného spoločníka v obchodnej spoločnosti euDEAL ZIFČÁK, s.r.o. za
dohodnutú kúpnu cenu
Jediným spoločníkom a vlastníkom 100 % obchodného podielu je Ing. František Zifčák, Prašice 1321,
Prašice 956 22

BRNO
PRAŠICE

WIEN

BRATISLAVA

BUDAPEŠŤ

POLOHA
•Rekreačný areál sa nachádza v obci Prašice v okrese Topoľčany (15 km severne od mesta Topoľčany),
v severnej časti Nitrianskeho kraja, v stredozápadnej časti Slovenska, cca 127 km severovýchodne od hlavného mesta Bratislava.
•Areál leží v zalesnenej rekreačnej zóne obce (v lesnej lokalite Na Jame 4 km od centra obce),
v blízkosti rekreačnej vodnej nádrže Duchonka (400 m), dostupný je po miestnej komunikácii napojenej na
cestu prvej triedy Topoľčany-Piešťany (miestne letisko cca 35 min) a ďalej diaľnicou D1 do Bratislavy
s medzinárodným letiskom (dostupnosť do 120 min)

POPIS AREÁLU
•Areál leží v katastri obce Prašice na celkovej vlastnej ploche 41 129 m2 a čiastočne na ploche 2045 m2
v užívaní urbariátu.
•Komplex budov tvoria administratívna budova (hotelová, 19 izieb), hospodárska správcovská budova,
hlavná (hotelová) budova s kuchyňou, jedálňou a spoločenskými priestormi a 4 samostatné ubytovne pre
krátkodobý pobyt (spolu 4 x 6 izieb). Celková ubytovacia kapacita je 116 lôžok v 43 izbách prevažne
hotelového typu.
•Areál je vybavený technickými budovami –sklad olejov, garáž a oceľový prístrešok, vnútroareálovými rozvodmi vody a elektriny NN s napojením na vonkajšiu verejnú sieť vody a elektro. Má vlastné rozvody kanalizácie s napojením na vlastnú žumpu a vlastné rozvody tepla a TUV napojené na vlastné kotolne (vykurovanie olejom).
•Súčasťou areálu je vybavenie pre relax a rekreáciu – tenisový kurt s povrchom z umelej trávy, osvetlením
a ozvučením, nadzemný eliptický bazén s úpravňou vody, asfaltové ihrisko a spevnené plochy a vnútroareálové komunikácie.

KATASTRÁLNA
MAPA
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UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLI
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Hospodárská budova (správcovská budova)
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Ubytovňa 12
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Oceľový prístrešok za hospodárskou budovou
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Tenisový kurt (povrch z umelej travy s osvetlením a ozvučením)
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Asfaltové ihrisko pri tenisovém kurte
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Bazén, úpravňa vody a spevnené plochy
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Vnútro areálové komunikácie spevnené panelové plochy
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MOŽNOSTI VYUŽITIA AREÁLU
•Areál je vedený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha bez stavebných obmedzení
•Areál disponuje všetkými prípojkami k verejným inžinierskymi sieťam – voda, elektrina, telefón, internet – okrem plynu a tepla,
ktoré sa v lokalite Duchonka sa nepoužívajú
•Areál je v súčasnosti využívaný ako hotel v prírode na krátkodobú rekreáciu s reštauračnými službami a službami pre voľný čas –
vonkajší bazén, tenis, loptové hry, turistika a pohyb v lesnom prostredí a pri vodnej ploche jazera
•Areál je mimoriadne výhodný pre okamžité prevzatie pre firemné rekreácie, školenia a vzdelávanie, organizovanie pobytov
v prírode, skupinové pobyty a zájazdy
 reál má možnosti budúceho využitia na rozvoj aktivít typu:
A
– aquapark s bazénmi s termálnou vodou (dostupnosť vody o teplote 40 stupňov v hĺbke 2000 m je preukázaná)
– stavby na zábavu a športové vyžitie – celoročne využiteľný letný/zimný autokemping, štadión, športová hala, golf
– stavby sociálneho významu ako domovy pre deti, seniorov, hospic, ozdravovňa, pobyt v prírode
– stavby pre bývanie na vidieku pre oddych a rekreáciu ( v lokalite je chatová oblasť cca 1500 chát)
– stavby pre civilnú obranu, integrovaný záchranný systém, cvičisko, strelnica
– stavby na vzdelávanie, školstvo, vedu, výskum
– harmonické tiché miesto pre rodinu / firemné sídlo
– bezpečné a diskrétne zázemie pred vonkajším svetom skryté v lone prírody
– využitie prírodných zdrojov, umiestnenie FVE

MECHANIZMUS PREDAJA
Areál Duchonka Land sa ponúka prioritne ako predaj 100% obchodného podielu spoločnosti s.r.o., ktorá bude mať
v majetku predmetnú nehnuteľnosť. Nájomca euDEAL ZIFčáK, s.r.o. , ktorý získal po 26 rokoch nájmu väčšinový podiel,
získal po dohode s terajším menšinovým majiteľom zmluvné dohody o vecnom bremene, predkupnom práve a záložnom
práve zapísane na katastri nehnuteľností. Okrem toho sme zmluvne poverení vzhľadom k týmto okolnostiam k exkluzívnemu právu predaja tejto nehnuteľnosti .
Predaj sa uskutoční po uzatvorení kúpnej zmluvy so záujemcom v krokoch:
1.	Záloha vo výške 650 000 € po uhradení ktorej predávajúci usporiada majetkové pomery s bývalými vlastníkmi tak, že
všetky nehnuteľnosti budú prevedené do majetku s.r.o. -- v lehote 15–20 dní
2.	Úhrada zostatku dohodnutej ceny za predaj obchodného podielu predávajúcemu formou neodvolateľnej vinkulácie,
ktorú banka uvoľní predávajúcemu po doložení originálu výpisu z obchodného registra s uvedením kupujúceho ako
nového majiteľa 100% obchodného podielu -- v lehote 10--14 dní po vinkulácii
3.	Do momentu plnej úhrady kúpnej ceny bude platné záložné právo tak na 100% obchodný podiel s.r.o. ako aj na nehnuteľnosti v prospech predávajúceho, toto sa zruší prijatím kúpnej ceny na účet predávajúceho.
4.	Predávajúci je prístupný aby kupujúci vykonal podľa svojho uváženia úplný audit s.r.o., ktorej obchodný podiel je predmetom predaja pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

PRÍLOHY

•Katastrálna mapa
•Listy vlastníctva
•Kolaudačné rozhodnutia
•Povolenia na prevádzku
•Územne plánovacia informácia obce
k funkčnému využitiu územia

KONTAKTY:

Ing. František Zifčák, Duchonka Land, 956 22 Prašice
Tel: +421 905 430 751, e-mail: zifcak@duchonkaland.sk

