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ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP  
NEPREMIČNINE »PROJEKT OB PARKU - CENTRUM« 
V MARIBORU, DUTB ID 100261-001 in 100261-002 

IN 
TERJATVE DO DRUŽBE MTB d.o.o. - v stečaju  

 

PONUDNIK (ime in priimek / firma ponudnika): 

___________________________________________________________________________________________ 

NASLOV (stalno bivališče / poslovni naslov): 

___________________________________________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA / ID št. za DDV: 

___________________________________________________________________________________________ 

EMŠO/MATIČNA ŠTEVILKA: ______________________________________________________________ 

Številka bančnega računa ponudnika: _______________________________________________________ 

Bančni račun, odprt pri banki:  ______________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________________________ 

Elektronski naslov: _____________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik / pooblaščenec: ______________________________________________________________ 
 
PREDMET PONUDBE so: 

a) nepremičnine z ID znaki:  
- parcela 657 1710/1 (ID 2074456), v izmeri 566 m2, 
- parcela 657 1710/2 (ID 4594049), v izmeri 59 m2, 
- parcela 657 1710/3 (ID 2579737), v izmeri 250 m2, 
- parcela 657 1710/4 (ID 3587052), v izmeri 117 m2, 
- parcela 657 1710/5 (ID 731883), v izmeri 169 m2, 
- parcela 657 1710/6 (ID 5098128), v izmeri 7 m2 

(v nadaljevanju: Nepremičnina), 
 

ki v naravi predstavljajo pozidana zemljišča v skupni izmeri 1.571,00 m2, na katerih stoji cca. 81% delež 
nedokončane stanovanjsko – poslovne stavbe »Projekt ob jarku - CENTRUM« ID št. 657-1858, v skupni izmeri 
711,9 m2, v 3. gr. fazi (3K+P+5N+M), v Mariboru, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična 
številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«) 

in  

 

b) terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., davčna številka: 41251482, matična številka: 6339620000, 

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družbe MTB d.o.o. - v stečaju, matična številka 5771161000, ID št. za DDV SI 

41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor (v nadaljevanju: družba),  ki je zavarovana s hipoteko na cca. 19% 

deležu stanovanjsko – poslovne stavbe ID št. 657-1858, na zemljišču ID znak: parcela 657 1743/3, v lasti družbe 

ADSUM d.o.o.  

(v nadaljevanju: Terjatev). 

 

Potencialni kupec (ponudnik) je glede Nepremičnine in Terjatve seznanjen: 

- da se Nepremičnina in Terjatev prodajata samo skupaj, kljub ločenim prodajnim pogodbam; 

- da se Nepremičnina prodaja samo kot celota posameznih nepremičnin; 
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-  da je bila stavba z ID št. 657-1858 zgrajena na podlagi: 
 Gradbenega dovoljenja za rušitev, ki ga je dne 28.08.2007 pod številko 351-442/2007-26 (7104) izdala 

Upravna enota Maribor, 
 Gradbenega dovoljenja za garažno stavbo, ki ga je dne 25.09.2008  pod številko 351-731/2008-34 (7125)  

izdala Upravna enota Maribor, 
 Gradbenega dovoljenja za poslovno stanovanjski objekt, ki ga je dne 07.05.2009 pod številko 351-

1311/2008 /7125) izdala Upravna enota Maribor; 

- da gre pri stavbi z ID št. 657-1858 za nedokončano gradnjo, stopnja njene dograjenosti ustreza 3. podaljšani 
gradbeni fazi, da je bilo sicer pridobljeno zgoraj navedeno gradbeno dovoljenje, vendar prodajalec ne 
zagotavlja, da se je stavba gradila na podlagi navedenega dovoljenja, niti da je gradnja skladna z navedenim 
dovoljenjem;  

- da bo moral kupec sam poskrbeti za preverbo gradnje in skladnosti zgrajene stavbe z ID št. 657-1858 z 
obstoječim gradbenim dovoljenjem ter so vsi morebitni postopki in v zvezi z njimi nastali stroški povezani z 
legalizacijo obstoječe gradnje stvar kupca; 

- da ima prodajalec naveden del Nepremičnine v posesti in da glede nje ne obstoji najemna ali druga pogodba, ki 
bi kakorkoli obremenjevala Nepremičnino ali ki bi lahko kakorkoli omejevala pravico kupca do posesti 
Nepremičnine; 

- da je Občina Maribor dne 01.04.2020 pod številko 3514-168/2020-2 za Nepremičnino izdala lokacijsko 

informacijo, iz katere izhaja, da gre za stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja, na katerih ne obstaja 

predkupna pravica po Odloku o določitvi predkupne pravice občine Maribor. 

 

PONUJENA NETO KUPNINA (v EUR) brez pripadajočega davka (DDV) za: 

a) nakup Nepremičnine Prodajalca znaša: ________________________ EUR (z besedo: 

______________________________ evrov). 

b) nakup Terjatve prodajalca do družbe MTB d.o.o. – v stečaju skupaj s pripadki in stranskimi pravicami 

znaša: ________________________ EUR (z besedo: ______________________________ evrov). 

Ponudba je zavezujoča in nepreklicna ter velja za čas devetdesetih (90)  dni po izteku Razpisnega Roka. 

 
IZJAVLJAM(-O) 
 

- da sem/smo preučil(-i) »VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE »PROJEKT 

OB PARKU - CENTRUM« V MARIBORU, DUTB ID 100261-001 in 100261-002 IN TERJATVE DO DRUŽBE 

MTB d.o.o. - v stečaju« in z njim v celoti soglašam(-o),  ter izjavljam(-o), da predstavlja bistveno sestavino 

te ponudbe; 

- da se strinjam(-o) s pogoji prodaje in pravili postopka prodaje; 

 da jamčim(-o), da so podatki v ponudbi resnični in točni; 

 da lahko Prodajalec, to je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka 6339620000, 
obdeluje v tej ponudbi in njenih prilogah zapisane osebne podatke za namen izvedbe predmetnega 
postopka prodaje; 

 da sem/smo vplačal(-i) varščino za resnost ponudbe dne ___.___.2020, v višini 50.000,00 EUR;  
 
KRAJ IN DATUM: ____________________________________________ 

 
PODPIS (in žig pravne osebe): __________________________________ 


