Oznámenie o dobrovoPnej drazbe
DD 03A/2015
Faross, s.r.o.

Drazobník:

Sídlo:

Lednická 7704/7,921 01 Piest'any

ICO:

46 867 422

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Císlo úctu:

2920885912/1100
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Martin Graus - konatel'
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro,
viozkac. 30352/T
VOLKSWAGEN Financné sluzby Sloyensko s.r.o.

Navrhovater drazby:

Sídlo:

Vajnorská 98, 831 04 Bratislava

ICO:

31 341 438

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.
2625740155/1100

Císlo úctu:

Konajúca prostredníctvom:

Mgr. Martin Riegel, na základe

poverenia

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

Vlozka c. 4268/B

Dátum konania drazby:

17.07.2015

Cas otvorenia drazby:

08.45 hod.

Miesto konania drazby:

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

974 01 Banská Bystrica
prvé kolo

Opakovaníe drazby:
Predmet drazby:

nehnutel'nosti zapísané na LV C. 2241 vedené Okresnym úradom Banská Bystrica, katastrálny
odbor, pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, k.ú. Banská Bystrica a to:
Parce lné císlo

Vymera v m2

Druh pozemku

Spósob vyuz. p.

Umiest. Pozemku

1626

247

Zastavané plochy

15

1

a nádvoria
Stavby
Súpisné císlo

Na parcele c.

Druh stavby

Popis stavby

Umiest. Stavby

299

1626

10

Rodinny dom

1

vo vlastníctve: Kapuscinská Adriana, rodena: Kecková, trvale bytom: Ametystova 16, 974 05
Banská Bystrica, narodená: 07.06.1971, obean SR,
v podiele 1/1.
(d'alej len ,,predmet drazby")
Opis predmetu drazby:

Stavba je postavená na parcele císlo 1626 v k.ú. Banská Bystrica, má
dve nadzemné a dve podkrovné podlazia, póvodná stavba bola
prakticky cela zbúraná a bola postavená nanovo, vzhl'adom na
rozsiahlost' takejto rekonstrukcie ako aj vzhl'adom na to, ze cely
penzión bol kolaudovany v r. 2002 povazujeme rok vystavby 2002.

Opis stavu
predmetu drazby:

Dispozicné riesenie 1. NP - vstupná hala (recepcia), restaurada, kuchyña,
kancelárie, sklad, kotolña, satne, WC, umyváreñ, schodisko, na 2. NP a dvoch

podkrovnych podlaziach sú hotelové izby s kúpel'ñou, vstavanymi skriñami a
klimatizáciou, chodba, schodisko. Stavba je zreaiizovaná v nadstandardnom
vyhotovení, v dobrej polohe, priamo v centre mesta B. Bystrica, budova slúzi
ako penzión, hotel s restauráciou a cestovnou kanceláriou, murivo je ztehál
zateplené, zákiady a podlaha izolované, okná a dvere z tvrdého dreva s
izolacnymi dvojsklami, podlahy v hotelovych izbách textilné, ostatné podlahy
keramické, talianske dlazby, vnútorné vybavenie, sprchovacie boxy, WC,
umyvadlá, batérie nadstandardné, obklady nadstandardné, kúrenie teplovodné,
kotol na plyn, v 1. NP vzduchotechníka, kazdá izbaje opatrená klimatizacnou
jednotkou, krov zlozity s vikiermi, krytina BRAMAC, klampiarske
konstrukcie z medeného plechu, vnútorné a vonkajsie omietky nadstandardné,
kuchyña vybavená modernymi zariad'ovacími predmetmi, kazdá izba má
televízor, telefón, fax a internet, budova nema vlastné parkovacie plochy.
Popis práv a závazkov
k nehnuternosti

zapísanej na LV c. 2241:
■
Poznámka:
Nac.s. 299 na parce. 1626: Oznámenie c. 2241 zo dña 29.7.2013 zálozného ventera

VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, o zacatí
vykonu zálozného prava c. V 705/2010 a V 3903/2010-cz 1698/2013
Tarchy:
Na pare. c. 1626 + s. c. 299 na p. c. 1626:
Zálozné pravo pre pohl'adávku VOLKSWAGEN Financné sluzby Slovensko s.r.o., Vajnorská

98, 831 OIBratislava, ICO: 31 341 438 c. zml. V 705/2010 zo dña 18. 2. 2010 - VZ 401/2010
Na pare. c. 1626 + s. c. 299 na pare. c. 1626:Zálozné pravo pre pohl'adávku VOLKSWAGEN
Financné sluzby Slovensko s. r. o . Vajnorská 98, 831 OIBratislava, ICO: 31 341 438 5. zml.
V 3903/2010 zo dña 2. 8. 2010 -c. z. 1890/2010

Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c. EX
4190/2013 zo dña 25.4.2014, súdny exekútor JUDr. Kamil Líska, Ulica 29. augusta 2, 811 07
Bratislava, zápis do KN vykonany 2.5.2014 -1090/2014
Znalecky posudok:

Císlo znaleckého posudku:

Meno znalcs:

93/2015

Ing. Pavel Jurko

Najnizsie podanie:
Minimálne prihodenie:

Dátum vyhotovenía:
16.06.2015

VScobecná hodnota predmetu draíby
617.000,-EUR

549.000,- EUR
5.000,- EUR

Vyska drazobnej

zábezpeky:
Sposob zlozenia

drazobnej zábezpeky:

30.000,- EUR

Úcastník drazby je povinny zlozif drazobníkovi drazobnú zábezpeku
bezhotovostnym prevodom alebo vkladom v hotovosti na bankovy
úcet

drazobníka

vedeny

v Tatra

Banke

a.s.,

alebo

v hotovosti

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:

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zíozif platobnou kartou ani sekom.

Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej

zábezpeky:

Faross

s.r.o.,

Lednická

7704/7,

5912/1100 vedeny v Tatra

921

banka,

01

Piest'any,

a.s. var.

c.ú.:

symbol:

292088

03A2015.

Zlozenie drazobnej zábezpeky na vyssie uvedenej ádrese je mozné

vykonat' po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. c. 0949895 317.
Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Drazobnú

zábezpeku je

mozné

zlozif

az do otvorenia drazby

u drazobníka.
Doklad, preukazujúci

zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Príjmovy pokladnicny doklad vystaveny drazobníkom, vypis
z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úctu
drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy
úcet drazobníka v hotovosti, banková záruka.

Sposob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

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.

V prípade, ak dójde kzmareniu drazby, t. j. vydrazitef 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
vydrazitel'om, ktory spósobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej
drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej drazby sa
zostávajúca cast'vráti vydrazitel'ovi, ktory spósobil zmarenie drazby.
Vydrazitel', 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
vydrazitel'om.

Úhrada ceny dosiahnutej
vydrazením:

Vydrazitel'je povinny uhradit' 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: 03A2015.
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.
Prechod práv a závázkov
viaznucich na
p red mete drazby:

Podl'a § 151ma, ods. 3, Obcianskeho zákonníka, pri vykone zálozného
prava

záloznym

veriterom,

ktorého

zálozné

pravo je

v poradí

rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé,

sa záloh prevádza nezat'azeny záloznymi právami ostatnych záloznych
veritel'ov.
V zmysle § 30, zákona c. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách
v znení

neskorsích predpisov,

prava

osób vyplyvajúce z vecnych

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 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

Obhliadka 1: 19.06.2015 o 08.00 hod.
Obhliadka2: 16.07.2015 o 16:00 hod.

drazby:
Organizacné pokyny
a opatrcnia:

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

Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydrazitel'ovi:

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

MESTSKY ÚRAI5
BANSKÁ BYSTR1CA

Vyvcscné dna:

1B jún 2015

drazby zápisnicou o odovzdaní. Predmet drazby je povinny odovzdaf
predchádzajúci vlastník po predlození

Ak
ide
o nehnutel'nosf,
podnik
alebo jeho
casf,
odovzdá
predchádzajúci vlastník predmet drazby na základe predlozenia
osvedceného

Zvescné dña:

osvedceného odpisu notárskej

zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.

odpisu

notárskej

zápisnice

adolozenia

totoznosti

vydrazitel'a bez zbytocnych priet'ahov. O odovzdaní predmetu drazby
podpis

spíse drazobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník

je povinny odovzdaf vypratany predmet

drazby spolu s kPúcmi 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:

JXJDr. Peter Sulai - notar
M.R.StefánikaH

940 02 Nové Zámky
Poucenie:

V prípade, ak boli porusené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze
tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby urcil neplatnosf drazby. Toto pravo zaniká,
ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dovody 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 len tá cast' drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala na sude
takú zalobu, je povinná oznámif príslusnému Okresnému úradu - katastrálny odbor zacatie súdneho
konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydraziteP,
predchádzajúci vlastník a zalobca. Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú,
úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia 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 irte ako vlastnícke
pravo vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu preukázaf
najneskor do zacatia drazby a uplatnit' na drazbe ako drazitelia.

Úcastníkom drazby moze byt' osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené zákonom c. 527/2002
Z.z. o dobrovol'nych draíbách v znení neskorsích predpisov a dostavila sa s ciePom urobif
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,00 EUR.

V Novych Zámkoch, dña 16.06.2015
^Navrhovatel'a drazby:

V Piesfanoch, dña 16.06.2015
Za Dra£obníka:
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llilllllllllÜllllKIlItlIll

ÍLKSWAGEN Finaníné slu2by STovensko s.r.o.

Mgr. Marün Riegel na základe poverenia

Faross

s.r.o.

Mgr. Martín Graus, konatel' spoloinosli

