Oznámenie o dobrovol'nej drazbe
A 96/2015-Lkolo
AUKTION, s.r.o.
2áhradná8, 962 12 Detva
100:46 141 316
DIO: 2023245829

Drazobník:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
Sro, vlozkaó. 20013/S
Be, Ing. Katarína Tkácová - konater spoloónosti
Navrhovatel' drazby:

Spolocenstvo

vlastníkov

SKARABEUS

bytov

a nebytovych

priestorov

Ul. Trieda SNP, súpisné oíslo 1407, 974 01 Banská Bystrica

IÓO: 35 664 495
DIO: 2021070700

zapísaná na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici, právne oddelenie,
zaregistrovanom v registri pod c. 96/05332/002
v zastúpení Mgr. Daña Zvaríková - predseda spolodenstva
Dátum konania drazby:

19.10.2015

Cas otvorenia drazby:

10:00 hod.

Miesto konania drazby:

Historická budova na ul. Kapitulská c.8, zasadaóka Cfslo dverí 105
nachádzajúca sa na 1.p., okres Banská Bystrica, Banskobystricky kraj

Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazby:

súbor vecí

súbor vecí - nehnuteFností vedenych Okresnym úradom - katastrálny odbor Banská Bystrica, okres Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, zapísanych na liste vlastníctva c. 4988,

v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:

Stavby:
Súpisné cislo:

na parcele císlo:

Drun stavby:

1407

1052

Popis stavby:

9

obytny dom

Umiest.stavby:

Právny vzfah k parcele na ktorej lezí stavba 1407 nie je evidovany na liste vlastníctva.
Legenda;
Druh stavbv:
9 - Byfovy dom

Kód umiestnenia stavbv:
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory:

CAST B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOSBY
Por.Císlo Priezvisko, meno(názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné oíslo (IÓO) a miesto trvalého pobytu (sídlo)

vlastnika

BYT

Vchod: 44

prízemie

Bytc.1

Podiel priestoru na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach domu:

818/23462

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
AUKTION, s.r.o., Záhradná 8, 962 12 Detva
Tef.: 0917 691 654, 0948 252 419. E-mail: auKtion@aükt¡on.eu,sK, www.auktion.eu.sh

IÓO: 46 141 316, DIO: 2023245829, Bankové spojenie: SLSP, a.s., 6íslo ÚCtu: 5052606330/0900

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vlozka éíslo: 20013/S

Opis predmetu drazby:

Predmetom dobrovoCnej drazby je 3-izobvy byt c. 1, vo vchode c. 44, na prízemí v BD s.c.1407, ul.
Trieda SNP, v k. ú. Banská Bystrica, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Hodnoteny byt sa nachádza v murovanom radovom obytnom dome stavebnej sústavy T 02 B, ktory má 2
vchody, 1+5 podlazí, pricom v podzemnom podlazí sú pivnice a spoloóné priestory, pat' poschodí je
obytnych, hodnoteny byt sa nachádza v krajnej sekcü na zvtfsenom prizeml domu, vo vchode 44 je
celkom 15 bytov, dom má vtft'ah. Obytn^ dom má pravidelntf obdíznikovy pódorysntf tvar, je so sedlovou
valbovou strechou, brizolitovymi
vonkajsími omietkami, nie je dodatoéne zateplentf, má v^t'ah.
Hodnoteny byt dispozicne pozostáva z troch obytnych miestnostl a z prísluéenstva, ktoré tvorí chodba,
kuchyña, kúperña, WC, komora, spajza a pivnica v suteréne domu. Podlahová piocha bytu s
príslusenstvom je 82,22 m2. Byt je kompiexne zrekonátruovantf, pr¡ rekonátrukcii bytu bou zmenené
niektoré interiérové úpravy v byte, konkrétne bola odstránené priecka medzi kuchyñou a obyvacou izbou,
cím doálo k miernemu zvácseniu podlahovej plochy bytu, tak isto bola zmenená dispozícia póvodného
jadra, kúperña bota premiestnená do póvodného satnfka, v póvodnej kúpel'ni je spajza. Bytové jadro je
murované, v kúpel'ni je smaltovaná vana s keramick^m obkladom, keramické umyvadlo, vodovodné
batérie sú nerezové pákové, steny kúpeFne sú s keramickymi obkladmi, samostatné WC je bez umyvadla
a s keramickymi obkladmi stien. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezov^m drezom, pákovou
nerezovou batériou, elektricktfm sporákom so sklokeramickou varnou doskou /hodnoteny byt vnútorny
rozvod plynu nema/, digestorom, umtfvaókou riadu, za linkou sú keramické obklady steny. Okná sú
plastové, dvere drevené dyhované osadené v drevenych oblozkovych zárubniach, vchodové dvere
bezpecnostné. Podlahy v dvoch izbách, kuchyni a v chodbe sú plávajúce, z verkoploánych laminátov^ch
parkiet, v tretej izbe textilné na OSB doskách, v kúpel'ni je keramická dlazba. Zrekonstruované boli
vnútorné instalacné rozvody, vykurovanie je ústredné, radiátory ocerové panelové. Obytny dom má aj
hodnoteny byt majú priemernú údrzbu, comu zodpovedá aj ich technicky stav. S vlastníctvom bytu je
spojené spoluvlastnfctvo spoloónych castl a spolocnych zariadenf domu v podiele 818/23462.
Spolocnvmi cast'ami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, prieóelia, vstup,
závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolacné konátrukcie, ako aj zvislé nosné konátrukcie.
Spolocnvmi zariadeniami domu sú vyfah, spolofiné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné,
kanalizaóné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ze sú umiestnené mimo
domu ak slúzia vylucne dorñú.
Opis stavu predmetu drazby: Predmet dobrovofnej drazby je v stave primeranom údrzbe a veku stavby.
Popis práv a závázkov k predmetu dobrovofnej drazby viaznucich:
LV c. 4988
Poznámka:

Oznámenie o zacatí v^konu zálozného prava záloznym veriterom: Spolocenstvo vlastníkov byíov a
nebytovych priestorov SKARABEUS, Trieda SNP, e.s. 1407...974 01 Banská Bystrica formou dobrovornej
drazby -6z 2655/2015
TARCHY:

ZÁKONNÉ ZÁLO2NÉ PRAVO V ZMYSLE §15,Z 182/93 Zb.. V PROSPECH SPOLOÓENSTVA
LASTNÍKOV BYTOV SKARABEUS - 550/96

Vyááie uvedené zálozné prava viaznuce na predmete drazby neovpiyvñujú hodnotu predmetu drazby
podstatnym spósobom, kedze v zmysle ustanovenia § 151 ma ods. 3 a 151 md ods. 1 písm. i) zákona ó.
40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka, vydraziteF nadobudne predmet drazby bez tiarch, sv^nimkou
zákonného zálozného prava.

Nie sú známe ziadne nájomné zmluvy tykajúce sa predmetu drazby.
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu.
AUKTION, s.r.o., Záhradná 8, 962 12 Detva

TeL 0917 691 654, 0948 252 419, E-mail: auk|ioii^aH,k!;jpneusk, www.auktion.eu.sk
IÓO: 46 141 316, DIO: 2023245829, Bankové spojenie: SLSP, a.s., £íslo úfitu: 5052606330/0900

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sra, vlo2ka císlo: 20013/S

Znalecky posildok - stanovená hodnota predmetnej nehnuternosti v spoluvlastníckom podiele povinného 1/1:
Oíslo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Vseobecná cena odhadu:

74/2015

Ing. Stefan Pastierovió

14.09.2015

58.400,00 EUR

Najnizsie podanie:

58.400,00 EUR

Minimálne prihodenie:
Drazobná zábezpeka:
Spósob zlozenia drazobnej
zábezpeky:

500,00 EUR
10.000,00 EUR

Úóastník dobrovornej drazby je povinny zlozit' drazobníkovi alebo do

notárskej úschovy drazobnú zábezpeku vpeniazoch alebo vo forme
bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade tymto alebo
zákonom povolenym spósobom. Drazobnú zábezpeku nieje mozné zlozit'
áekom ani platobnou kartou.
Adresa a císlo úctu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

AUKTION, s.ro., Záhradná 8, 962 12 Detva, c.ú.: 5052606330/0900,
IBAN: SK4309000000005052606330, SWIFT: GIBASKBX, vedeny
v Slovenskej sporitemi, a.s., VS: 962015.

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Drazobnú zábezpeku mozno zlozit1 do otvorenia dobrovomej drazby
u drazobníka.

Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Sposob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Úhrada ceny dosiahnutej vydrazením:

Vypis z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úctu
drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy úeet
drazobníka v hotovosti,
príjmovy pokladnicn^ doklad,
vystaven^
drazobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
Drazobník vráti
údastníkovi dobrovornej drazby,
ktory predmet
dobrovol'nej drazby nevydrazil, drazobnú zábezpeku alebo listinu
preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytocného odkladu po
skoncení dobrovornej drazby alebo po upustení od dobrovol'nej drazby.
V pripade, ze dójde k zmareniu drazby; t.z. vydraziter neuhradí
v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka
zlozená vydraziterom vrátane jej prísluáenstva sa pouzije na úhradu
nákladov zmarenej dobrovornej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba,
zúótuje sa zostávajúca cast' drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitel'om,
ktory spósobil zmarenie dobrovol'nej drazby, na náklady opakovanej
drazby, Po úhrade nákladov zmarenej dobrovornej drazby a opakovanej
dobrovol'nej drazby sa zostávajúca cast' vráti vydraziterovi, ktory spósobil
zmarenie dobrovol'nej drazby. Vydrazitel1, ktory spósobil zmarenie
dobrovornej drazby, je povinny na vyzvanie drazobníka uhradit' tú cast'
nákladov dobrovol'nej drazby, ktorú nepokryva drazobná zábezpeka ním
zlozená; to platí aj pre náklady opakovanej dobrovornej drazby, konanej

v dósledku zmarenia predchádzajúcej dobrovol'nej drazby vydraziterom.

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3) az 5) zák. 6. 527/2002 Z. z. o
dobrovol'nych drazbách sa drazobná zábezpeka vydraziteFovi zapocítava
do ceny dosiahnutej vydrazenfm. Ak je cena dosiahnutá vydrazením
vyssia ako 6 640,00 EUR, je vydraziter povinny zaplatit' zostávajúcu casf
ceny dosiahnutej vydrazením do 15 dní od skoncenia dobrovol'nej
drazby, pokiaf sa vydraziter nedohodne s navrhovatel'om dobrovornej
drazby inak, a to v hotovosti alebo bankovym prevodom na úcet

drazobnfka 6.ú. 5052606330/0900, IBAN: SK4309000000005052606330,
SWIFT: GIBASKBX, vedeny v Slovenskej sporitel'ni, a.s., VS: 962015. Ak
nieje cena dosiahnutá vydrazením vyásia ako 6 640,00 EUR, je
AUKTION, s.r.o., Záhradná 8, 962 12 Detva

Tel.: 0917 691 654, 0948 252 419, E-mail: aüktioni5¡aukt¡op,eu,sk, www.auktion.eu.sk

IÓO: 46 141 316, DlC: 2023245829, Bankové spojenie: SLSP, a.s., fiíslo ú£tu: 5052606330/0900

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vlozka oíslo: 20013/S

vydraziteF povinn^ zaplatit1 cenu
skonóení dobrovol'nej drazby.
Zlozenie drazob. zábezpeky
plat. kartou alebo sekom:

dosiahnutú

vydrazením

lined1

po

Nie je mozné zlozenie drazobnej zábezpeky platobnou kartou ani áekom.

Prechod práv a závázkov
viaznucich na predmete

drazby:

V zmysle § 151 ma, ods. 3, Obcianskeho zákonníka, pri vtfkone
zálozného prava zálozn^m veriteFom, ktorého zálozné pravo je v poradí
rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa
záloh prevádza nezat'azentf záloznymi právami ostatn^ch záloznych
veriterov.

V zmysle § 30, zákona 6. 527/2002 Z.z. o dobrovomych drazbách v znení

neskorsích predpisov, prava osób vyptyvajúce z vecntfch bremien
viaznucich na predmete dobrovornej drazby nie sú dotknuté prechodom
vlastníckeho prava dobrovornou drazbou.
Predkupné pravo viaznuce na predmete dobrovol'nej drazby zaniká
udelením príklepu, ak vydraziter uhradil cenu dosiahnutú vydrazením
predmetu dobrovol'nej drazby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade
predkupného prava spoluvlastníkov veci k spoluvlastnlckemu podielu.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné
alebo iné prava, ze ich mózu preukázat' najneskór do zacatia dobrovornej
drazby a mózu ich uplatnit1 na dobrovol'nej drazbe ako drazitelia.
Obhliadka predmetu

Obhliadka 1: 02.10.2015 o 14:00 hod.

drazby/dátum a cas:

Obhliadka 2:14.10.2015 o 14:00 hod.

Organizacné pokyny: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden
den pred konanim obhliadky na tel.c.: 0917 691 654, 0948 252 419.
Obhliadka sa uskutocní po predchádzajúcom telefonickom dohovore s

drazobníkom v "mieste, kdé sa nachádza predmet dobrovornej drazby.
Kontaktnou osobou kobhliadke je Ing. Katarlna Tkácová.
informácie a pokyny na tel.: 0917 691 654, 0948 252 419.

Blizsie

Podmienky odovzdania

predmetu drazby
vydrazitel'ovi:

Vlastntcke pravo k predmetu dobrovofnej drazby prechádza na
vydrazitela
udelenfm
príkiepu
a po
uhradenl ceny dosiahnutej
vydrazením. Uzívacie pravo prechádza na vydraziteía odovzdaním
predmetu
dobrovofnej
drazby zápisnicou
oodovzdaní.
Predmet
dobrovol'nej drazby odovzdá predchádzajúci vlastník po predlození
osvedóeného
odpisu
notárskej
zápisnice
a dolozenia
totoznosti
vydrazitera.

Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet
dobrovofnej drazby a listiny, ktoré osvedóujú vlastnícke pravo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dobrovol'nej drazby alebo
osvedcujú iné prava vydraziteFa k predmetu dobrovornej drazby bez
zbytodného odkladu a vydraziter prevzatie písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuternost', podnik alebo jeho dast", odovzdá predchádzajúci
vlastník
predmet
dobrovol'nej
drazby
na
základe
predlozenia
osvédceného odpisu
notárskej
zápisnice
a dolozenia totoznosti
vydraiitei'a
bez
zbytoénych
priet'ahov.
O odovzdaní
predmetu
dobrovornej drazby spíse drazobník zápisnicu.

Predchádzajúci vlastník odovzdá vypratantf predmet dobrovornej drazby,
kl'úce od dverí, vrát, ovládace od diarkovo ovládan^ch brán a dokumenty
ako sú kolaudacné rozhodnutia, geometrické piány, nájomné zmluvy
aspolocne s vydraziterom si navzájom potvrdia konecné stavy na
meracoch médif.
AUKTION. s.r.o., Záhradná 8, 962 12 Detva

Tel.: 0917 691 654, 0948 252 419, E-mail: auktion@auktion,eu.sR. www.auktion.eu.sk
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Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby

notárskou zápisnicou:

Mgr. Andrea Galetová, Bernolákova c. 5, 968 01 Nova Baña

Poucenie:

V prípade, ak boli porusené ustanovenia zákona o dobrovoín^ch
drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich
právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost' dobrovol'nej drazby. Toto
pravo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem
prípadu, ak dóvody neplatnosti dobrovol'nej drazby súvisia so spáchaním
trestného cinu a zároveñ ide o dobrovol'nú drazbu domu alebo bytu,

v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dobrovol'nej drazby
v case príklepu hláseny trvaly pobyt. V prípade spolocnej dobrovol'nej
drazby bude neplatná len tá easf dobrovol'nej drazby, ktorej sa takyto
rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala na sude takú zalobu, je povinná
oznámit' príslusnej správe katastra nehnutel'ností
zacatie súdneho

konania. Úcastníkmi súdneho konania o neplatnost' dobrovol'nej drazby

sú navrhovatel1 dobrovornej drazby, drazobnik, vydraziteP, predchádzajúci
vlastník a zalobca. Ak vydrazitef zmaril dobrovol'nú drazbu alebo ak súd
urcil dobrovol'nú drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu

príklepu. Neplatnost' dobrovornej drazby nie je mozné vyslovit' z dóvodu
oneskoreného
zacatia
dobrovornej
drazby,
ak
boto
prícinou
oneskoreného zacatia dobrovol'nej drazby konanie inej dobrovol'nej
drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste a ked' neumoznil
vlastník predmetu dobrovol'nej drazby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu dobrovol'nej drazby iné ako vlastnicke pravo vykonat' riadnu
obhliadku predmetu dobrovol'nej drazby.

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu dobrovornej
drazby iné prava, ze ich mózu preukázat' najneskór do zacatia
dobrovoi'nej drazby a upiatnit' na dobrovol'nej drazbe ako drazitelia.

Úcastníkom dobrovol'nej drazby móze byt' osoba, ktorá spíña

podmienky ustanovené Zákonom c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych
drazbách v znení neskorsích predpisov a dostavila sa s ciel'om
urobit' podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

VDetve, dña 14.09.2015

1_

ÍVLESTSKY ORAD
BANSKA 8YSTR1CA

Vyvcscnc dña: _

23. SER 2015

/¿U

Be, Ing. Katarína Tkácová
konatel' spolocnosti
AUKTION, s.r.o.

Zvcscnó dña:

AUKTION, s.r.o.. Záhradná 8, 962 12 Detva
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