Oznámenie o dobrovornej drazbe
DD 17C/2014
Drazobník:

Faross, s.r.o.

Sídlo:

ICO:

Lednická 7704/7, 921 01 Piesfany

46 867 422

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Tatra banka, a.s.
2920885912/1100

Konajúca prostredníctvom: Mgr. Martín Graus - konatel'

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro

NavrhovateF drazby:

vlozka c. 30352/T

VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s.r.o.
Sídlo:

ICO:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Konajúca prostredníctvom:
poverenia

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava
31 341438
Tatra banka, a.s.
2625740155/1100
Mgr. Martín Riegel, na základe

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel
Sro,

Dátum konania drazby:

Vlozka c. 4268/B

16.06.2015

V

Cas otvorenia drazby:

10.30 hod.

Miesto konania drazby:

Hotel LUX, 1. posch., salón PRIMATOR
Námestic Slobody 2

974 01 Banská Bystrica
Opakovanie drazby:

Tretia drazba

Predmet drazby:

nehnutel'nosti zapísané na LV £. 5696 vedené Okresnym úradom Banská Bystrica, odbor
katastrálny pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, k.ú. Radvañ a to:
Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné císlo

Vymera v m2

Druh pozemku

Spósob vyuz. p.

3671/328

Umiest. Pozemku

1202

Trvalé trávne

7

2

7

2

7

2

porasty

3671/338

3290

Trvalé trávne
porasty

3671/339

539

Trvalé trávne
porasty

Spoluvlastnícky podiel k pare. c. 3671/338 a 3671/339:

1202 /12QQ2

vo vlastníctve: Kapuscinská Adriana, rodena: Kecková, trvale bytom: Ametystová 16, 974 05

Banská Bystrica, narodená: 07.06.1971, obean SR,
(dalej len ,.predmet drazby")

Opis predmetu drazby:

vpodiele 1/1.

Oceñovany pozemok sa nachádza podl'a LV c. 5696 mimo
zastavaného územia mesta Banská Bystrica

v katastrálnom

území Radvañ na tzv. Prsianskej terase. Podl'a platnej
územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Bystrica je
lokalita s umiestnenym oceñovanym pozemkom urcená pre

vystavbu bytovych domov a rodinnych domov ( vid',
územnoplánovacia informada, regulatívy
priestorového
usporiadania územia a koordinacná situácia lokality Prsianska
terasa). Vzhl'adom na budúce vyssie vyuzitie oceñovaného
pozemku ako slúzi v súcasnosti urcené územnym plánom,
postupujeme ako pri ocenení stavebnych pozemkov.

Predmetny pozemok vedeny ako trvalé trávne porasty je mozné
napojif na kompletné inzinierske siete( vodovod, kanalizácia
,EL1 a zemny plyn ) zo vzdialenosti cea. 200 m. Pozemok je
prístupny po miestnej spevnenej komunikácií a pol'nej ceste v
dlzke 200 m a je dostupny z/do centra mesta autom do 10 min.
K ohodnocovanému pozemku je pripocítany
podiel na
spolocnych priestoroch ( spolocnej
budúcej
miestnej

komunikácií) v podiele 1202/ 12992, co predstavuje alikvotnú

casf budúcej miestnej komunikácie ku konkrétnej oceñovanej
parcele c. 3671/328.

Fopis práv a závázkov
k vsetkym nehnutel'nostiam

zapísanym na LV c. 5696
■

Poznámka:

Oznámenie VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s r.o., Vajnorská 98, Bratislava c.
5696 zo dña 10.1.2014 o zacatí vykonu zálozného prava-133/14
Tflichv

na par 3671/217,3671/325,3671/326,3671/327, 3671/328, 3671/329, 3671/330, 3671/331,
3671/332, 3671/333, 3671/334, 3671/335,3671/336,3671/337,3671/338, 3671/339, 3671/340,

3671/341- Zálozné pravo pre pohl'adávku VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s.r.o.,
Vajnorská 98, Bratislava (ICO: 31341438) c.zml. V 3369/2009 z 4.8.2009 -1556/2009,402/13

Na pare. CKN c. 3671/325,3671/326:

Zálozné pravo pre pohl'adávku TORY INVEST, s. r. o., Stúrova 9,977 01 Brezno, ICO:
46271368 6. zml. V 1760/2013 zo dña 20. 5. 2013 - CZ 1240/2013
Ñapare. CKNc. 3671/327:

Zálozné pravo pre pohl'adávku Slovak gold investment s.r.o., Stúrova 23,977 01 Brezno, ICO:
47054981, c. zml. V 2852/2013 zo dña 16. 7. 2013 - CZ 1757/2013
na
pozemok
£.C
KN:
3671/217,3671/325,3671/326,3671/327,
3671/328,
3671/329,3671/330,3671/331,3671/332,3671/333,3671/334,

3671/335,3671/336,3671/337,3671/338, 3671/339, 3671/340, 3671/341:

Exekuííny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c.EX
4190/2013 z 30.6.2014 , súdny exekútor JUDr.Kamil Líska , Ulica 29.augusta 2, 811 07
Bratislava. Zápis do KN 4.8.2014 .- 2542/201
Znateck^ posudok:

Ófslo znalcckého posudku:
U/2015

Najnizsie podanie:
Miniínálne prihodenie:
Vyska drazobnej

zábezpeky:

Spdsob zlozenia

drazobnej zábezpeky:

Meno znalca:

Ing. PavelJurko

Dátum vyhotovenía:

11.01.2015

, ,

,

.

4

.

x,

VSeobecná hodnota predmetu drazby
62.000,-EUR

43.270,- EUR
500,- EUR

5.000,-EUR
.

„

,

Úcastník drazby je povinny zlozif drazobnikovi drazobnu zabezpeku
bezhotovostnym prevodom alebo vkladom vhotovosti na bankovy
úfiet drazobníka vedeny vTatra Banke a.s.( alebo vhotovosti
u drazobníka najneskór do zahájenia drazby s preukázaním potvrdenia
o úhrade tymto alebo zákonom povolenym spósobom alebo vo forme
bankovej záruky.

Zlozenie drazobnej
zábezpeky platobnou kartou
alebo sekom:
Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Sposob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani sekom.

Faross s.r.o, Lednická 7704/7, 921 01 Piegfany, c.ú.: 292088
5912/1100 veáenf vTatra banka, a.s. var. symbol: 17C2014.
Zlozenie drazobnej zábezpeky na vyssie uvedenej ádrese je mozné
vykonaf po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel c 0949895 317.

Drazobnú zábezpeku je mozné zlozif az do otvorenia drazby

u drazobníka.

Príjmovy pokladnicny doklad vystaveny drazobníkom, vypis
zbankového úctu oúhrade drazobnej zábezpeky vprospech úctu
drazobníka, potvrdenie ovklade drazobnej zábezpeky na bankovy

ú£et drazobníka v hotovosti, banková záruka.

Drazobník je povinny vrátif úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby
nevydrazil, drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie
bankovej záruky bez zbytocného odkladu po skoncení drazby alebo po
upustení od drazby, najneskór vsak do 5 dní od skoncenia resp.

upustenia od drazby.

Vprípade, ak dójde kzmareniu drazby, t. j. vydrazitel' neuhradí

v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka

zlozená vydrazitel'om vrátane jej príslusenstva bude pouzitá na úhradu
nákladov takto zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba,
zúctuje sa zostávajúca cast' drazobnej zábezpeky zlozená

vydrazitefom, ktory spósobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej
drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej drazby sa
zostávajúca £asf vráti vydrazitel'ovi, ktory spósobil zmarenie drazby.
VydraziteF, ktory spósobil zmarenie drazby, je povinny na vyzvanie
drazobníka uhradit' tú casf nákladov drazby, ktorú nepokryva
drazobná zábezpeka ním zlozená, to platí aj pre náklady opakovanej
drazby, konanej vdósledku zmarenia predchádzajúcej drazby

Úhrada ceny dosiahnutej
vydrazením:

Prechod práv a závázkov

vydrazitel'om.

Vydrazitel'je povinny uhradif cenu dosiahnutú vydrazením najneskór
do 15 dní odo dña skoncenia drazby na úcet drazobníka, c. ú.: 292088
5912/1100 vedeny v Tatra banka, a.s., var. symbol: 17C2014.
Drazobná zábezpeka sa v zmysle § 26 ods. 3 a 5 zák. c. 527/2002 Z. z.
o dobrovol'nych drazbách vydrazitel'ovi zapofiítava do ceny
dosiahnutej vydrazením, to neplatí vprípade, ak bola drazobná
zábezpeka vydrazitel'om zlozená vo forme bankovej záruky.

viaznucich na
p red mete drazby:

Podl'a § 151ma, ods. 3, Obcianskeho zákonníka, pri vykone zálozného
prava záloznym veritel'om, ktorého zálozné pravo je vporadí
rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé,
sa záloh prevádza nezafazeny záloznymi právami ostatnych záloznych

veritel'ov.

V zmysle § 30, zákona é. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách
vznení neskorsích predpisov, prava osób vyplyvajúce zvecnych
bremien viaznucich na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom
vlastníckeho prava drazbou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením
príklepu, ak
vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú
vydrazením
predmetu
drazby vustanovenej lehote, to neplatí vprípade
predkupného prava spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby
predkupné alebo iné prava, ze ich mózu preukázat' najneskór do
zacatia drazby a mózu ich uplatnit5 na drazbe ako drazitelia.
Obhliadky predmetu
drazby:

Organizacné pokyny
a opatrenia:

Obhliadka 1: 31.05.2015 o 15.30 hod.
Obhliadka2: 15.06.2015 o 11.00 hod.

Obhliadky sa uskutocnia po predchádzajúcom telefonickom dohovore
natel.c.:0949 895 317.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitel'a
udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením.
Uzívacie pravo prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu
drazby zápisnicou o odovzdaní. Predmet drazby je povinny odoyzdat'
predchádzajúci vlastník po predlození osvedceného odpisu notárskej

vydrazitel'ovi:

zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.

Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho casf, odovzdá
predchádzajúci vlastník predmet drazby na základe predlozenia
osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a bez zbytocnych priet'ahov. O odovzdaní predmetu drazby
spíse drazobník zápisnicu.

Predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat' vypratany predmet
drazby spolu s kl'úcmi od dverí, dokumenty vztahujúce sa k predmetu
drazby ako sú geometrické plány, kolaudacné rozhodnutia, a podobne.
Predchádzajúci vlastník si spolocne s vydrazitel'om navzájom potvrdia
konecné stavy na meracoch médií.
Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby
notárskou zápisnicou:

JUDr. Peter Sulai - notar

M.R. Stefánika 14
940 02 Nové Zámky
PouCenie:

V prípade, ak boli poruSené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze t^m bola
dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby uróil neplatnosf drazby. Toto pravo zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného
íinu azárovefi ide o draábu domu alebo bytu, vktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v fiase
príklepu hláseny trvaly pobyt. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá Casf drazby, ktorej sa takyto
rozsudok t^ka. Osoba, ktorá pódala na sude takú zalobu, je povinná oznámif prísluánej správe katastra
nehnutel'ností zaCatie súdneho konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci
vlastník a zalobca. Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd uríil drazbu za neplatnú, ú£inky príklepu zanikajú
ku dñu príklepu. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif zdóvodu oneskoreného zadatia drazby, ak bolo
príCinou oneskoreného zaCatia drazby konanie inej drazby tfm istym drazobníkom na tom istom mieste a ked'
neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo
vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

Upozornujeme v§etky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu preukázat' najneskór

do zaCatia drazby a uplatnif na drazbe ako drazitelia. ÚCastníkom drazby moze byf osoba, ktorá splña

podmienky ustanovené zákonom t. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskoráích predpisov
a dostavila sa s ciel'om urobif podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,00 EUR.
KNovvch Zámkock dña 20.05.2015
drazby:
WíCKlSWAGEN íinanCnéslSStr^Sipvensko s.r.o.

Úr. Martín Riegel na základe poverenia

VPiest'anoch. dña 20.05:2.015

Za Drazobníka?ílif-p
921 OCPi
Faross

s.r.a.

Mgr. Martín Graus, konatel' spoloCnosti

Oznámenie o dobrovoPnej drazbe
DD 18C/2014
Drazobník:

Faross, s.r.o.

Sídlo:

ICO:

Lednická 7704/7, 921 01 Pieáfany

46 867 422

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Tatra banka, a.s.
2920885912/1100
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Martin Graus - konatel'
Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro
NavrhovateP drazby:

vlozka c. 30352/T

VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s.r.o.
Sídlo:

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava

ICO:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Konajúca prostredníctvom:
poverenia

31 341438

Tatra banka, a.s.

2625740155/1100
Mgr. Martin Riegel, na základe

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel
Sro,

Datum konania drazby:

Vlozka c. 4268/B

16.06.2015

v

Cas otvorenia drazby:

11.15 hod.

Miesto konania drazby:

Hotel LUX, 1. posch., salón PRIMATOR
Námestíe Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

Opakovanie drazby:

tretia drazba

Predmet drazby:

nehnutel'nosti zapísané na LV c. 5696 vedené Okresnym úradom Banská Bystrica, odbor
katastrálny pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, k.ú. Radvañ a to:
Paxcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné císlo

Vymera v m2

Druh pozemku

Spósob vyuz. p.

Umiest. Pozemku

3671/329

810

Trvalé trávne

7

2

7

2

7

2

porasty

3671/338

3290

Trvalé trávne
porasty

3671/339

539

Trvalé trávne
porasty

Spoluvlastnícky podiel k pare. c. 3671/338 a 3671/339

810/12992

vo vlastníctve: Kapuscinská Adriana, rodena: Kecková, trvale bytom: Ametystová 16, 974 05
Banská Bystrica, narodená: 07.06.1971, obean SR,
(d'alej len ,,predmet drazby")
Opis predmetu drazby:

vpodiele 1/1.

Oceñovany pozemok sa nachádza podl'a LV c. 5696 mimo
zastavaného územia mesta Banská Bystrica v katastrálnom
území Radvañ na tzv. Prsianskej terase. Podl'a platnej
územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Bystrica je
lokalita s umiestnenym oceñovanym pozemkom urcená pre

vystavbu bytovych domov a rodinnych domov ( vid',
územnoplánovacia informada, regulatívy
priestorového
usporiadania územia a koordinacná situácia lokality Prsianska
terasa). Vzhl'adom na budúce vyásie vyuzitie oceñovaného
pozemku ako slúzi v súcasnosti urcené územnym plánom,

postupujeme ako pri ocenení stavebnych pozemkov.

Predmetny pozemok vedeny ako trvalé trávne porastyje mozné
napojif na kompletné inzinierske siete( vodovod, kanalizácia
,ELI a zemny plyn ) zo vzdialenosti cea. 200 m. Pozemok je
prístupny po miestnej spevnenej komunikácií a pol'nej ceste v

dízke 200 m a je dostupny z/do centra mesta autom do 10 min.
K ohodnocovanému pozemku je pripocítany

spolocnych priestoroch

( spolocnej

budúcej

podiel

na

miestnej

komunikácií) v podiele 810/ 12992, co predstavuje alikvotnú

cast' budúcej miestnej komunikácie ku konkrétnej oceñovanej
parcele c. 3671/329.

Popis práv a závazkov
k vSetkym nehnuternostiam

zapísanym na LV c. 5696
■

Poznámka:

Oznámenie VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s r.o., Vajnorská 98, Bratislava c.
5696 zo dña 10.1.2014 o zacatí vykonu zálozného prava-133/14
Tarchy:

na par. 3671/217,3671/325,3671/326,3671/327, 3671/328, 3671/329, 3671/330, 3671/331,
3671/332, 3671/333, 3671/334, 3671/335,3671/336,3671/337,3671/338, 3671/339, 3671/340,
3671/341' Zálozné pravo pre pohl'adávku VOLKSWAGEN Finan£né sluzby Slovensko s.r.o.,
Vajnorská 98, Bratislava (IÓO: 31341438) c.zml. V 3369/2009 z 4.8.2009 -1556/2009, 402/13

Na pare. CKN c. 3671/325,3671/326:

Zálozné pravo pre pohl'adávku TORYINVEST, s. r. o., Stúrova 9, 977 01 Brezno, ICO:

46271368 c. zml. V 1760/2013 zo dña 20. 5. 2013 - tZ 1240/2013
Na pare. CKN 5. 3671/327:

Zálozné pravo pre pohl'adávku Slovak gold investment s.r.o., Stúrova 23, 977 01 Brezno, ICO:

47054981, fi. zml. V 2852/2013 zo dña 16. 7. 2013 - ÓZ 1757/2013
na

pozemok

c.C

KN:

3671/217,3671/325,3671/326,3671/327,

3671/328,

3671/329,3671/330,3671/331,3671/332,3671/333,3671/334,

3671/335,3671/336,3671/337,3671/338, 3671/339, 3671/340,3671/341:

Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exeku£ného zálozného prava É.EX
4190/2013 z 30.6.2014 , súdny exekútor JUDr.Kamil LíSka , Ulica 29.augusta 2, 811 07
Bratislava. Zápis do KN 4.8.2014 .- 2542/201
Znaleck^ posudok:

Císlo znaleckého posudku:
12/2015

NajnizSie podanie:
Minimálnc prihodenie:

Meno znalca:
Ing. PavelJurko

Dátum vyhotovenla:
11.01.2015

VSeobecná hodnota predmetu draíby
41.800,-EUR

29.160,- EUR
500,- EUR

Vyska drazobnej

zábezpeky:
Spósob zlozenia

drazobnej zábezpeky:

5.000,-EUR

Úcastník drazby je povinny zlozif drazobníkovi drazobnu zabezpeku
bezhotovostnym prevodom alebo vkladom vhotovosti na bankovy
úcet drazobníka veden^ vTatra Banke a.s., alebo vhotovosti
u drazobníka najneskór do zahájenia drazby s preukázaním potvrdenia
o úhrade tfmto alebo zákonom povolenym sposobom alebo vo forme
bankovej záruky.

Zlozenie drazobnej
zábezpeky platobnou kartou
alebo sekom:
Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:
Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Drazobnú zábezpeku nieje mozné zlozif platobnou kartou ani sekom.

Faross s.r.o., Lednická 7704/7, 921 01 Piesfany, c.ú.: 292088
5912/1100 vedeny vTatra banka, a.s. var. symbol: 18C2014.
Zlozenie drazobnej zábezpeky na vyssie uvedenej ádrese je mozné
vykonaf po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel c 0949895 317.

Drazobnú zábezpeku je mozné zlozif az do otvorenia drazby
u drazobníka.

Príjmovy pokladnicny doklad vystaveny drazobníkom, vypis
z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úctu
drazobníka, potvrdenie ovklade drazobnej zábezpeky na bankovy
úcet drazobníka v hotovosti, banková záruka.
Drazobník je povinny vrátif úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby
nevydrazil, drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie
bankovej záruky bez zbytocného odkladu po skoncení drazby alebo po
upustení od drazby, najneskór vsak do 5 dní od skoncenia resp.

upustenia od drazby.

Vprípade, ak dójde kzmareniu drazby, t. j. vydrazitel' neuhradí
v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka
zlozená vydrazitel'om vrátane jej prísluáenstva bude pouzitá na úhradu
nákladov takto zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba,
zúctuje sa zostávajúca casf drazobnej
zábezpeky zlozená
vydrazitel'om, ktory spósobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej
drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej drazby sa
zostávajúca casf vráti vydrazitel'ovi, ktory spósobil zmarenie drazby.
VydraziteF, ktory spósobil zmarenie drazby, je povinny na vyzvanie

drazobníka uhradif tú casf nákladov drazby, ktorú nepokryva
drazobná zábezpeka ním zlozená, to platí aj pre náklady opakovanej
drazby, konanej vdósledku zmarenia predchádzajúcej drazby

Úhrada ceny dosiahnutej
vydrazením:

Prechod práv a zává'zkov
viaznucich na
predmete drazby:

vydrazitel'om.

Vydrazitel'je povinny uhradif cenu dosiahnutú vydrazením najneskór
do 15 dní odo dña skoncenia drazby na úcet drazobníka, c. ú.: 292088
5912/1100 vedenf v Tatra banka, a.s., var. symbol: 18C2014.
Drazobná zábezpeka sa v zmysle § 26 ods. 3 a 5 zák. c. 527/2002 Z. z.
o dobrovoPnych drazbách vydraziterovi zapocítava do ceny
dosiahnutej vydrazením, to neplatí vprípade, ak bola drazobná
zábezpeka vydrazitel'om zlozená vo forme bankovej záruky.

Podl'a § 151ma, ods. 3, Obcianskeho zákonníka, pri vykone zálozného
prava záloznym veritel'om, ktorého zálozné pravo je vporadí
rozhodujúcom na uspokojenie zálozn^ch práv registrované ako prvé,
sa záloh prevádza nezafazeny záloznymi právami ostatnych záloznych
veritel'ov.

V zmysle § 30, zákona c. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách
vznení neskoráích predpisov, prava osób vyplyvajúce zvecnych
bremien viaznucich na predmete drazby níe sú dotknuté prechodom
vlastníckeho prava drazbou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením
príklepu, ak
vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú
vydrazením
predmetu
drazby vustanovenej lehote, to neplatí v prípade
predkupného prava spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podiehi.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby
predkupné alebo iné prava, ze ich mozu preukázaf najneskór do
zacatia drazby a mozu ich uplatnif na drazbe ako drazitelia.
Obhliadky predmetu
drazby:
Organizacné pokyny
a opatrenia:

Obhliadka 1: 31.05.2015 o 15.30 hod.
Obhliadka 2: 15.06.2015 o 11.00 hod.

Obhliadky sa uskutocnia po predchádzajúcom telefonickom dohovore
na tel. 6.: 0949 895 317.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydrazitePovi:

MESTSKt ÚRAD
BAN8KÁ BYSTR1CA

Vlastm'cke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitel'a
udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením.
Uzívacie pravo prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu
drazby zápisnicou o odovzdaní. Predmet drazby je povinny odovzdaf
predchádzajúci vlastník po predlození osvedceného odpisu notárskej
zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.

Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho casf, odovzdá
predchádzajúci vlastník predmet drazby na základe predlozenia
osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a bez zbytocnych priefahov. O odovzdaní predmetu drazby
spíse drazobník zápisnicu.

Predchádzajúci vlastník je povinny odovzdaf vypratany predmet
drazby spolu s kl'úcmi od dverí, dokumenty vzfahujúce sa k predmetu
drazby ako sú geometrické plány, kolaudacné rozhodnutia, a podobne.
Predchádzajúci vlastník si spolocne s vydrazitel'om navzájom potvrdia
konecné stavy na meracoch médií.
Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby
notárskou zápisnicou:

JUDr. Peter Sulai - notar
M.R. Stefánika 14
940 02 Nové Zámky

Pouíenie:

V prípade, ak boli poruáené ustanovenia zákona o dobrovol'n^ch drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola

dotknutá ña svojich právach, poziadaf súd, aby urCil neplatnosf drazby. Toto pravo zaniká, ak sa neuplatní do

troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného
ainu azároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, vktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v Case
príklepu hláseny trvaly pobyí. V prípade spoloénej drazby bude neplatná len tá íasf drazby, ktorej sa takyto
rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala na sude takú zalobu, je povinná oznámif príslusnej správe katastra
nehnutel'ností zaCatie súdneho konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci
vlastník a zalobca. Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd ur£i] drazbu za neplatnú, úéinky príklepu zantkajú
ku dñu príklepu. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zaóatia drazby, ak bolo
príCinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste a ked'
neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo
vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

Upozorñujeme vgetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mozu preukázat' najneskór

do zacatia drazby a uplatnif na drazbe ako drazitelia. ÚCastníkom drazby móze byf osoba, ktorá splna
podmienky ustanovené zákonom í. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskorSích predpisov
a dostavila sa s ciel'om urobif podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,00 EUR.

KNnvvch Zámkoch. dña 20.05.2015
za NavimaCateia drazby:
V0LKSWAGEN finanfiné sTtr^Slovensko s.r.o.

r. Martín Riegel na základe poverenia

V Piest'anochdña 20.05.2015

Za Drazobrííká:' ■=■■T'^f

lenrwjwir'fflt

Faross

s.r.o1.

Mgr. Martín Graus, konateF spoloCnosti

Oznámenie o dobrovornej drazbe
DD 19C/2014
Drazobník:

Faross, s.r.o.

Sídlo:

ICO:

Lednická 7704/7, 921 01 Piesfany

46 867 422

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Tatra banka, a.s.
2920885912/1100
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Martín Graus - konatel'

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro

Navrhovatel' drazby:

vlozka c. 30352/T

VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s.r.o.

sídlo:

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava

ICO:

31 34i 438

Bankové spojenie:

¿íslo úetu:

Konajúca prostredníctvom:

poverenia

Tatra banka, a.s.

2625740155/1100

Mgr. Martín Riegel, na zákíade

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel
Sro,

Vlozka c. 4268/B

Dátum konania drazby:

16.06.2015

Cas otvorenia drazby:

12.00 hod.

Miesto konania drazby:

Hotel LUX, 1. posen., salón PRIMATOR
Námestíe Slobody 2

974 01 Banská Bystrica
Opakovanie drazby:

tretia draiba

Predmet drazby:

nehnutel'nosti zapísané na LV c. 5696 vedené Okresnym úradom Banská Bystrica, odbor
katastrálny pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, k.ú. Radvañ a to:
Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné císlo

Vymera v m2

Druh pozemku

Spósob vyuz. p.

3671/330

Umiest. Pozemku

697

Trvalé trávne

7

2

7

2

7

2

porasty

3671/338

3290

Trvalé trávne
porasty

3671/339

539

Trvalé trávne
porasty

Spoluvlastnícky podiel k pare. c. 3671/338 a 3671/339

697/12992

vo vlastníctve: Kapuscinská Adriana, rodena: Kecková, trvale bytom: Ametystová 16, 974 05
Banská Bystrica, narodená: 07.06.1971, obean SR,

vpodiele 1/1.
(d'alej len ,,predmet drazby")
Opis predmetu drazby:
Oceñovany pozemok sa nachádza podl'a LV c. 5696 mimo

zastavaného územia mesta Banská Bystrica v katastrálnom
území Radvañ na tzv. Prsianskej terase. PodKa platnej
územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská '''Bystrica je

lokalita s umiestnenym oceñovanym pozemkom

urcená pre

vystavbu bytovych domov

a rodinnych

domov

(

vid',

územnoplánovacia informada,
regulatívy
priestorového
usporiadania územia a koordinacná situácia lokality Prsianska
terasa). Vzhl'adom na budúce vyssie vyuzitie oceñovaného
pozemku ako slúzi v súcasnosti urcené územnym plánom,
postupujeme ako pri ocenení stavebnych pozemkov.

Opis stavu

,,

predmetu drazby:

,

,

.

v

-

Predmetny pozemok vedeny ako trvale travne porasty je mozne
napojif na kompletné inzinierske siete( vodovod, kanahzacia

,ELI a zemny plyn ) zo vzdialenosti cea. 200 m. Pozemok je
prístupny po miestnej spevnenej komunikácií a pol'nej ceste v
dízke 200 m a je dostupny z/do centra mesta autom do 10 min.
K ohodnocovanému pozemku je pripocítany
podiel
na

spolocnych príestoroch (

spolocnej

budúcej

miestnej

komunikácií ) v podiele 697/ 12992, éo predstavuje alikvotnú
casf budúcej miestnej komunikácie ku konkrétnej oceñovanej
parcele c. 3671/330.
Fopis práv a závázkov
k vsetkym nehmitel'nostiam

zapísanym na LV c. 5696
■

Poznámka:

Oznámenie VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s r.o., Vajnorská 98, Bratislava c.
5696 zo dña 10.1.2014 o zacatí vykonu zálozného prava-133/14
farchy:
na par. 3671/217,3671/325,3671/326,3671/327, 3671/328, 3671/329, 3671/330, 3671/331,
3671/332, 3671/333, 3671/334, 3671/335,3671/336,3671/337,3671/338, 3671/339, 3671/340,
3671/341- Záiozné pravo pre pohl'adávku VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s.r.o.,
Vajnorská 98, Bratislava (IÓO: 31341438) É.zml. V 3369/2009 z 4.8.2009 -1556/2009,402/13
Ñapare. CKN c. 3671/325, 3671/326:

Záiozné pravo pre pohl'adávku TORYINVEST, s. r. o., Stúrova 9,977 01 Brezno, ICO:
46271368 c. zml. V 1760/2013 zo dña 20. 5. 2013 - CZ 1240/2013
Ñapare. CKN c. 3671/327:

Záiozné pravo pre pohl'adávku Slovak gold investment s.r.o., Stúrova 23, 977 01 Brezno, ICO:
47054981, £. zml. V 2852/2013 zo dña 16. 7. 2013 - CZ 1757/2013
na
pozemok
c.C
KN:
3671/217,3671/325,3671/326,3671/327,
3671/328,
3671/329,3671/330,3671/331,3671/332,3671/333,3671/334,

3671/335,3671/336,3671/337,3671/338, 3671/339, 3671/340, 3671/341:
Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exeku£ného zálozného prava c.EX
4190/2013 z 30.6.2014 , súdny exekútor JUDr.Kamil Líska , Ulica 29.augusta 2, 811 07
Bratislava. Zápis do KN 4.8.2014 .- 2542/201
Znalecky posudok:

¿íslo znaleckého posudku:
13/2015

Najnizsie podanie:

Minimálne príhodenie:

Meno znalca:
Ing. Pavel Jurko

Dátum vyhotovenia:
11.01.2015

VSeobecná hodnota predmetu draíby
36.000,- EUR

25.100,- EUR

500,- EUR

Vyska drazobnej

zábezpeky:
Sposob zlozenia

drazobnej zábezpeky:

5.000,-EUR

Úcastník drazby je povinny zlozif drazobníkovi drazobnu zabezpeku
bezhotovostnym prevodom alebo vkladom vhotovosti na bankovy
úcet drazobníka vedeny vTatra Banke a.s., alebo vhotovosti
u drazobníka najneskór do zahájenia drazby s preukázaním potvrdenia
o úhrade t^mto alebo zákonom povolenym spósobom alebo vo forme
bankovej záruky.

Zlozenie drazobnej
záhezpeky platobnou kartou
alebo Sekom:
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani sekom.
Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:
Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Faross s.r.o., Lednická 7704/7, 921 01 Piegfany, c.ú.: 292088
5912/1100 vedeny vTatra banka, a.s. var. symbol: 19C2014.
Zlozenie drazobnej zábezpeky na vyssie uvedenej ádrese je mozné
vykonaf po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel c 0949895 317.

Drazobnú zábezpeku je mozné zlozif ai do otvorenia drazby

u drazobníka.

Príjmovy pokladnicny doklad vystaveny drazobníkom, vypis
zbankového úctu oúhrade drazobnej zábezpeky vprospech úctu
drazobníka, potvrdenie ovklade drazobnej zábezpeky na bankovy
úcet drazobníka v hotovosti, banková záruka.

Drazobník je povinny vrátif úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby
nevydrazil, drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie
bankovej záruky bez zbytocného odkladu po skoncení drazby alebo po
upustení od drazby, najneskór vsak do 5 dní od skoncenia resp.

upustenia od drazby.

Vprípade, ak dójde kzmareniu drazby, t. j. vydrazitel' neuhradí
v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka
zlozená vydraziterbm vrátane jej príslusenstva bude pouzitá na úhradu
nákladov takto zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba,
zúctuje sa zostávajúca casf drazobnej zábezpeky zlozená
vydrazitel'om, ktory spósobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej
drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej drazby sa
zostávajúca Sasf vráti vydrazitel'ovi, ktory spósobil zmarenie drazby.
Vydrazitel', ktory spósobil zmarenie drazby, je povinny na vyzvanie
drazobníka uhradif tú casf nákladov drazby, ktorú nepokryva
drazobná zábezpeka ním zlozená, to platí aj pre náklady opakovanej
drazby, konanej v dósledku zmarenia predchádzaj úcej drazby

Úhrada ceny dosiahnutej
vydrazením:

Prechod práv a závázkov
viaznucich na
predmete drazby:

vydrazitel'om.

Vydrazitel' je povinny uhradif cenu dosiahnutú vydrazením najneskór
do 15 dní odo dña skoncenia drazby na úcet drazobníka, c. ú.: 292088
5912/1100 veden£ v Tatra banka, a.s., var. symbol: 19C2014.
Drazobná zábezpeka sa v zmysle § 26 ods. 3 a 5 zák. c. 527/2002 Z. z.
o dobrovol'nych drazbách vydrazitel'ovi zapocítava do ceny
dosiahnutej vydrazením, to neplatí v prípade, ak bola drazobná
zábezpeka vydrazitel'om zlozená vo forme bankovej záruky.

Podl'a § 152ma, ods. 3, Obcianskeho zákonníka, pri vykone zálozného
prava záloznym veriterom, ktorého zálozné pravo je vporadí
rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé,
sa záloh prevádza nezafazeny záloznymi právami ostatnych záloznych

veritel'ov.

V zmysle § 30, zákona c. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách
vznení neskorsích predpisov, prava osób vyplyvajúce zvecn^ch
bremien viaznucich na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom
vlastníckeho prava drazbou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením
príklepu, ak
vydrazitef uhradil cenu dosiahnutú
vydrazením
predmetu
drazby v ustanovenej lehote, to neplatí v prípade
predkupného prava spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby
predkupné alebo iné prava, ze ich mózu preukázaf najneskór do
zacatia drazby a mózu ich uplatnif na drazbe ako drazitelia.
Obhliadky predmetu
drazby:

Organizacné pokyny
a opatrenia:

Obhliadka 1: 31.05.2015 o 15.30 hod.
Obhliadka2: 15.06.2015 o 11.00 hod.

Obhliadky sa uskutocnia po predchádzajúcom telefonickom dohovore
natel.c.:0949 895 317.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby

Vlastnícke pravo

vydraziteFovi:

MESTSKY URAD
BA.NSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña:

2 7 máj 2015

Zvcscné dña:

k predmetu

drazby

prechádza

na vydrazitel'a

udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením.
Uzívacie pravo prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu
drazby zápisnicoii o odovzdaní. Predmet drazby je povinny odovzdat'
predchádzajúci vlastník po predlození osvedceného odpisu notárskej
zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.
Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho casf, odovzdá
predchádzajúci vlastník predmet drazby na základe predlozenia
osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a bez zbytocnych priet'ahov. O odovzdaní predmetu drazby
spíse drazobník zápisnicu.

Predchádzajúci vlastník je povinny odovzdaf vypratany predmet
drazby spolu s krúcmi od dverí, dokumenty vzfahujúce sa k predmetu
drazby ako sú geometrické plány, kolaudacné rozhodnutia, a podobne.
Predchádzajúci vlastník si spolocne s vydrazitel'om navzájom potvrdia
konecné stavy na meracoch médií.

podpis

Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby

notárskou zápisnicou:

JUDr. Peter Sulai - notar
M.R. Stefánika 14
940 02 Nové Zámky

PouSenie:

V prípade, ak boli poruSené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, moze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola
dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby uriíil neplatnosf drazby. Toto pravo zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného
cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v Case
príklepu hláseny trvaly pobyt. V prípade spolocnej drazby bude neplatná ien tá casf drazby, ktorej sa takyto
rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala na sude takú zalobu, je povinná oznámif príslusnej správe katastra
nehnutel'ností zaCatie súdneho konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosf draáby sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci
vlastník a zalobca. Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urCil drazbu za neplatnú, úCinky príklepu zanikaju
ku dñu príklepu. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo
príóinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste a kedJ
neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo
vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

Upozorñujenie vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mfízu preukázaf najneskór

do zaíatia drazby a uplatnit' na drazbe ako drazitelia. Úcastníkom drazby móze byf osoba, ktorá splña
podmienky ustanovené zákonom í. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskoráích predpisov
a dostavila sa s ciel'om urobif podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,00 EUR.
VNovvch Zámkoch. dña 20.05.2015
drazby:

V Piest'anoch. dña 2'ft 05.2015
Za Drazobník^,;/'¿
vi

.KSWAGEÑ FinaíTSí&sluzby Slovensko s.r.o.
Igr. Martín Riegel na základe poverema

'

Faross ]¿f:o^G 867 422
Mgr. Martín Graus, konatel7 spoloCnosti

Oznámenie o dobrovol'nej drazbe
DD 20C/2014
Drazobník:

Faross, s.r.o.

Sídlo:

I<ÍO:

Lednická 7704/7, 921 01 Piesfany

46 867 422

Bankové spojenie:
Císlo údtu:

Tatra banka, a.s.
2920885912/1100

Konajúca prostredníctvom: Mgr. Martin Graus - konatel'
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro
NavrhovateF drazby:

vlozka c. 30352/T

VOLKSWAGENFinancné sluzby Slovensko s.r.o.
Sídlo:

Vajnorská 98, 831 04Bratislava

ICO:

Bankové spojenie:

Oíslo úCtu:
Konajúca prostredníctvom:

poverenia

31 341438
Tatra banka, a.s.
2625740155/1100

Mgr. Martin Riegel, na základe
.

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel
Sro,

Dátum konania drazby:

Vlozka c. 4268/B

16.06.2015

V

Cas otvorenia drazby:

12.45 hod.

Mi esto konania drazby:

Hotel LUX, 1. posch., salón PRIMATOR
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

Opakovanie drazby:

tretia drazba

Predmet drazby:

nehnutel'nosti zapísané na LV c. 5696 vedené Okresnym úradom Banská Bystrica, odbor
katastrálny pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, k.ú. Radvañ a to:

Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné císlo

Vymera v m2

Druh pozemku

3671/331

Spósob vyuz. p.

212

Trvalé trávne

7

3671/338

3290

3671/339

539

Umiest. Pozemku

porasty

Trvalé trávne
porasty

Trvalé trávne
porasty

Spoluvlastnícky podiel k pare. c. 3671/338 a 3671/339:

212/12992

vo vlastníctve: Kapuscinská Adriana, rodena: Kecková, trvalé bytom: Ametystová 16 974 05
Banská Bystrica, narodená: 07.06.1971, obean SRS
,,,,..
,
(d alej len ,,predmet drazby")

Opis predmetu drazby:

vpodiele 1/1.

Oceñovany pozemok sa nachádza podl'a LV c. 5696 mimo
zastavaného územia mesta Banská Bystrica
území Radvañ na tzv. Prsianskej terase.

v katastrálnom
Podl'a platnej

územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Bystrica je
lokalita s umiestnenym oceñovanym pozemkom urcená pre

vystavbu bytovych domov a rodinnych domov ( vid',
územnoplánovacia informada, regulatívy
priestorového
usporiadania územia a koordinacná situácia lokahty Prsianska
terasa). Vzhl'adom na budúce vyssie vyuzitie oceñovaného
pozemku ako slúzi v súcasnosti urcené územnym plánom,
postupujeme ako pri ocenení stavebnych pozemkov.

Predmetny pozemok vedeny ako trvalé trávne porasty je mozné
napojit' na kompleíné inzinierske siete( vodovod, kanalizacia
,ELI a zemny plyn ) zo vzdialenosti cea. 200 m. Pozemok je
prístupny po miestnej spevnenej komunikácií a pol'nej ceste v

dlzke 200 m a je dostupny z/do centra mesta autom do 10 min.
K ohodnocovanému pozemku je pripocítany
podiel na
spolocnych priestoroch ( spolocnej
budúcej
miestnej
komunikácií) v podiele 212/ 12992, 6o predstavuje alikvotnú
óasf budúcej miestnej komunikácie ku konkrétnej oceñovanej
parcele c. 3671/331.

Popis práv a závazkov
k vSetkym nehnutel'nostiam
zapísanym na LV c. 5696
■
Poznámka:

.

Oznámenie VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s r.o., Vajnorska 98, Bratislava c.
5696 zo dña 10.1.2014 o zacatí v^konu zálozného prava-133/14

lapar 3671/217,3671/325,3671/326,3671/327, 3671/328, 3671/329, 3671/330 3671/331,

3671/332 3671/333, 3671/334, 3671/335,3671/336,3671/337,3671/338, 3671/339, 3671/340,
3671/341- Zálozné pravo pre pohi'adávku VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s.r.o.,
Vajnorska 98, Bratislava (ICO: 31341438) Czml. V 3369/2009 z 4.8.2009 -1556/2009,402/13

Na pare. CKN fi. 3671/325, 3671/326:

w

Zálozné pravo pre pohi'adávku TORYINVEST, s. r. o., Stúrova 9, 977 01 Brezno, ICO:
46271368 c. zml. V 1760/2013 zo dña 20. 5. 2013 - CZ 1240/2013
Na pare. CKN c. 3671/327:

~

Zálozné pravo pre pohi'adávku Slovak gold investment s.r.o., Stúrova 23, 977 01 Brezno, ICO:
47054981, c. zml. V 2852/2013 zo dña 16. 7. 2013 - CZ 1757/2013
na
pozemok
5.C
KN:
3671/217,3671/325,3671/326,3671/327,
3671/328,
3671/329,3671/330,3671/331,3671/332,3671/333,3671/334,

3671/335,3671/336,3671/337,3671/338, 3671/339,3671/340,3671/341:

^

Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c.bX
4190/2013 z 30.6.2014 , súdny exekútor JUDr.Kamil Líska , Ulica 29.augusta 2, 811 07
Bratislava. Zápis do KN 4.8.2014 .- 2542/201
14/2oi5

Najnizsie podanie:
Minimálne prihodenie:
Vyska drazobnej

zábezpeky:

dSbneSipeky:

Meno znalca:
Ing. PaveUurko

Mtu. vyhotovenia:
11.01.2015

VSeobecní hodnota predmetu draíby
8.700,-EUR

7.630,- EUR
500,- EUR

2.000,-EUR

Úcastník drazby je povinny zlozif drazobníkovi drazobnú zábezpeku

bezhotovostn^n prevodom alebo vkladom vhotovosti na bankovy
úéet drazobníka vedeny vTatra Banke a.s., alebo vhotovosti
u drazobníka najneskór do zahájenia drazby s preukázaním potvrdema
oúhrade t^mto alebo zákonom povolen>an spósobom alebo vo forme
bankovej záruky.

Zlozenie drazobnej
zábezpeky platobnou kartou
alebo sekom:
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif plaíobnou kartou ani sekom.
Adresa a císlo úctu na

zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Faross s.r.o., Lednická 7704/7, 921 01 Piesfany, c.ú.: 292088
5912/1100 vedeny vTatra banka, a.s. var. symbol: 20C2014.
Zlozenie drazobnej zábezpeky na vyssie uvedenej ádrese je mozné
vykonaf po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel c 0949895 317.

Drazobnú zábezpeku je mozné zlozif az do otvorenia drazby

u drazobníka.

Príjmovy pokladnicny doklad vystaveny drazobníkom, vypis
zbankového Ú6tu oúhrade drazobnej zábezpeky vprospech úctu
drazobníka, potvrdenie ovklade drazobnej zábezpeky na bankovy

úcet drazobníka v hotovosti, banková záruka.

Drazobník je povinny vrátif ú£astníkovi drazby, ktory predmet drazby
nevydrazil, drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie
bankovej záruky bez zbytocného odkladu po skoncení drazby alebo po
upustení od drazby, najneskór vsak do 5 dní od skoncenia resp.

upustenia od drazby.

Vprípade, ak dójde kzmareniu drazby, t. j. vydrazitel' neuhradí
v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, draiobná zábezpeka

zlozená vydrazitel'om vrátane jej prísluáenstva bude pouzitá na úhradu
nákladov takto zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba,
zúctuje sa zostávajúca £asf drazobnej zábezpeky zlozená
vydraziterom, ktory spósobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej
drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej drazby sa
zostávajúca cast' vráti vydraziteí'ovi, ktory spósobil zmarenie drazby.
Vydrazitel', ktory spósobil zmarenie drazby, je povinny na vyzvanie
drazobníka uhradif tú casf nákladov drazby, ktorú nepokryva
drazobná zábezpeka ním zlozená, to platí aj pre náklady opakovanej
drazby, konanej vdósledku zmarenia predchádzajúcej drazby

Úhrada ceny dosiahnutej

vydrazením:

Prechod práv a závazkov
viaznudch na
predmete drazby:

vydrazitel'om.

Vydrazitel'je povinny uhradif cenu dosiahnutú vydrazením najneskór
do 15 dní odo dña skoncenia drazby na úcet drazobníka, í. ú.: 292088
5912/1100 veden^ v Tatra banka, a.s., var. symbol: 20C2014.
Drazobná zábezpeka sa v zmysle § 26 ods. 3 a 5 zák. c. 527/2002 Z. z.
o dobrovol'nych drazbách vydrazitel'ovi zapoóítava do ceny
dosiahnutej vydrazením, to neplatí vprípade, ak bola drazobná
zábezpeka vydrazitel'om zlozená vo forme bankovej záruky.

Podl'a § 151 ma, ods. 3, Obcianskeho zákonníka, pri vykone zálozného
prava záloznym veritel'om, ktorého zálozné pravo je vporadí
rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé,
sa záloh prevádza nezafazeny záloznymi právami ostatnych záloznych

veritel'ov.

V zmysle § 30, zákona c. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách
vznení neskorsích predpisov, prava osób vyplyvajúce zvecnych
bremien viaznucich na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom
vlastníckeho prava drazbou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením
príklepu, ak
vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú
vydrazením

predmetu
drazby vustanovenej lehote, to neplatí vprípade
predkupného prava spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby
predkupné alebo iné prava, ze ich mózu preukázaf najneskór do
zacatia drazby a mózu ich uplatnif na drazbe ako drazitelia.

Obhliadky predmetu
drazby:
Organizacné pokyny
a opatrenia:

Obhliadka 1: 31.05.2015 o 15.30 hod.
Obhliadka 2: 15.06.2015 o 11.00 hod.

Obhliadky sa uskutocnia po predchádzajúcom telefonickom dohovore
natel.c.: 0949 895 317.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydrazitePovi:

'ívlESTSKY URA.0
BANSKÁ BYSTR1CA

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitel'a
udelením príklepu apo uhradení ceny dosiahnutej vydrazením.
Uzívacie pravo prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu
drazby zápisnicou o odovzdaní. Predmet drazby je povinny odoyzdaf
predchádzajúci vlastník po predlození osvedceného odpisu notárskej
zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.

Ak ide o nehnutel'nost', podnik alebo jeho casf, odovzdá
predchádzajúci vlastník predmet drazby na základe predlozenia
osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a bez zbytocnych priet'ahov. O odovzdaní predmetu drazby
spíse drazobník zápisnicu.

Predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat' vypratany predmet
drazby spolu s kl'úcmi od dverí, dokumenty vzfahujúce sa k predmetu
drazby ako sú geometrické plány, kolaudacné rozhodnutia, a podobne.
Predchádzajúci vlastník si spolocne s vydrazitel'om navzájom potvrdia
konecné stavy na meracoch médií.
Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby
notárskou zápisnicou:

JUDr. Peter Sulai - notar
M.R. Stefánika 14
940 02 Nové Zámky

Drtji Aún ■(*■

V prípade' ak boli porugené ustanovenia zákona o dobrovofitfch drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola
dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby urCil neplatnosf drazby. Toto pravo zaniká, ak sa neuplatm do
troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dovody neplatnosti drazby súvisia so spáchanim trestného
cmu azároveñ ide odrazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v Case
príklepu hláseny trvaly pobyt. Vprípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drtóby, ktorej sa takyto
rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala na sude takú zalobu, je povinná oznám,f pnsluSnej správe katastra
nehnutel'ností zaCatie súdneho konania.

....

■■ •

ÚCastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel, predchádzajúci
vlastník a zalobca. Ak vydraziter zmaril drazbu alebo ak súd urCil drazbu za neplatnú, úfimky príklepu zanikaju
ku dñu príklepu. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif zdóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo
prífiinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste aked
neumoánil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby me ako vlastnícke pravo
vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

.

Upozorñujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby toé prava, fe ich mozu preukázat ^J"^or
do zaCatia dra2by a uplatnif na drazbe ako drazitelia. Ucastníkom drazby moze byf osoba ktorá splña
podmienky ustanovené zákonom 5. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách vznem neskorg.ch predpisov
a dostavila sa s ciel'om urobif podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,00 EUR.
y..

V Piest'anoch dña 20105,2015

ikoch dña20.05.2015

za

VOlKSWAGEN FiííanCné

_#/Ívlgr. Martín Riegel na základe poverenia

s.r.o.

Faross

s.r.o.

Mgr. Martín Graus, konatel' spoloCnosti

