2n. 190021509

Oznámenie o dobrovornej drazbe

(podfa § 17 zákona 6. 527/2002 Z.z.)

H

uznacenie drazobnika

i.

Obchodné meno/ meno a
priezvisko

ii.

Sídlo/bydlisko

tkonsolidacná, spol. s r.o.

a) Názov ulice/verejného

Stefánikova

b) Orientacné/ súpisné oíslo

9

c) Názov obce

Nltra

eJStát

Slovenská republika

priestranstva

d)PSC

94901

III.

Zapisany:

Obchodny register Okresneho súdu Nitra, odd.: Sro, vlozka eíslo 21675/N

IV.

ICO/ dátum narodenia

43987397

B
.

-*

Oznacenie navrhovatel'ov
i

1.

Obchodné meno/ meno a
priezvisko

II.

Mgr. Alica Zborteková

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného
priestranstva

Martina Rázusa

b) Orientaéné/ súpisné oíslo

7

c) Názov obce

Banská Bystrica

e) Stát

Slovenská republika

III.

Zapisany:

IV.

ICO/ dátum narodenia

27.4.1950

c.

Miesto konania drazby

D.

Dátum konania drazby

949 01 Nitra, Stefánikova tr.9
kancelária drazobnika na oríz^mí
30. októbra2015

E.

Cas konania drazby

09:00 hod.

F.

Kolo drazby

Prvé kofo drazby (nejde o opakovanú drazbu)

G.

Predmet drazby

d)PSÓ

974 01

redmetom drazby je nehnutemosf zapísaná na LV a. 8341, vedená na Okresnom úrade Banská Bystrica,

<atastrálny odbor, pre obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, ako:

parcela
parcela
parcela
parcela

registra ,,C",
registra ,,C",
registra ,,C",
registra ,,C",

parcelné aislo 3424/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vfmera 535 m2;
parcelné císlo 3424/76, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vymera 180 m2;
parcelné eíslo 3424/77, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vymera 30 m2;
parcelné aislo 3424/78, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vertiera 31 m2;

Predmet drazby sa drazí tak ako ,,stojí a lezl".

Opis predmetu drazby

ozemok parcelné aisla 3424/1, 3424/76, 3424/77, 3424/78 zapísané na liste vlastníctva 6. 8341, katastrálne
územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica sa nachádzajú v intraviláne mesta,
juhozápadne od historického centra, v bllzkosti zaciatku nadjazdu severného obchvatu mesta a nákupného
centra "Europa Shopping Center". Pozemok má celkovú vymeru 776 m2 a jednotlivé parcely sú vedené ako
"Zastavané plochy a nádvoria". Pozemok je rovinaty a pokryty prevazne betónovou zámkovou dlazbou. K
pozemku je prístup po asfaltovej spevnenej komunikácii.

V okolí pozemku je kompletná obaianska vybavenost1, nákupno-zábavné centrum, dobré moznosti parkovania a
vtfbomá dostupnost' mestskou hromadnou dopravou. Pozemok slúzi sám ako parkovisko pre osobné autá. V
bllzkosti sa nachádzajú váetky inzinierske siete. Z hradiska polohy, súcasného a mozného cfaláieho vyuzitia
povazujem pozemok za veFmi lukratívny.

Opis stavu predmetu drazby

Stav predmetu drazby zodpovedá veku nehnuternosti.
Tak ako je uvedené v óasti Opis predmetudrazby.
Prava a závazky viaznuce na predmete drazby

Prava a závazky na predmete drazby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatntfm spósobom ovplyvñujú
hodnotu predmetu drazby:
-ziadne

Touto cestou drazobník v súlade s § 13a zákona císlo 527/2002 Z.z. v znení neskoráích predpisov ziada vsetky
osoby, ktoré majú k predmetu drazby akékorvek prava alebo závazky alebo sú im známe skutoanosti o stave
predmetu drazby (iné ako uvedené v tomto oznámenl), aby bez zbytoaného odkladu tieto oznámili (napr. vecné
prava, predkupné prava, nájomné zmluvy iné prava a povinnosti, iné vady).
Sposob stanovenia ceny predmetu drazby

Znalecky posudok, ktory'vypracoval:
Ing. Peter Villant, Agátová 539/4, 962 71 Dudince,
aislo znaleckého posudku 144/2015.

Znalec stanovil cenu predmetu drazby na sumu 230.000,- Eur, slovom: dvestotridsattisíc Eur.
K

Najnizsie podanie

230.000,-Eur

L

Minimálne prihodenie

100,- Eur

Drazobná zábezpeka

10.000,-Eur

b) spósob zlozenia
drazobnej zábezpeky

1.
2.

3.
4.

prevodom na oíslo úótu drazobníka
vkladom v hotovosti na úcet drazobníka

poátou, formou peñaznej zásielky dorucovanej do vlastn^ch rúk drazobníka
v hotovosti do pokladne drazobníka pred drazbou (upozorñujeme záujemcov

ze lehota koncí otvorením drazby)

6íslo úctu drazobníka: 12080255/5200, vedeny v OTP Banka Slovensko, a.s.

piatbu je potrebné identifikovat'variabifnym symbolom (VS): 190021509*

a pri fyzickej osobe uviest' meno, priezvisko a rodné císlo; pri právnickej osobe
uviest' obchodné meno, sídlo a ICO a to tak, aby bolo zrejmé, kto zábezpeku
ziozil - kto bude úcastníkom drazby. Upozorñujem prípadnych záujemcov, ze bez
vyááie uvedenej identifikácie nebude mozné piatbu správne identifikovat na úeely
splnenia poziadavky zlozenia zábezpeky.

Drazobnú zábezpeku je mozné zlozif v peniazoch alebo vo forme bankovej

záruky a to drazobníkovi alebo do notárskej úschovy.

Ak ide o bezhotovostny prevod, je ciastka odoslaná odpísaním z úctu
odosielatefa pod podmienkou, ze bude pripísaná na úcet príjemcu.
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou alebo áekom.
c) doklad preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky

1.

2.

3.

4.

5.

6.

pri prevode na úcet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy
rovnajúcej sa vyéke drazobnej zábezpeky na úeet drazobníka s uvedením
variabiiného symbolu, a to pod podmienkou, ze suma bude pripísaná na úcet
príjemcu pred uplynutfm lehoty na zlozenie drazobnej zábezpeky
pri vklade v hotovosti na úeet - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej
sa vyáke drazobnej zábezpeky na úcet drazobníka s uvedením variabiiného
symbolu, a to pod podmienkou, ze suma bude pripísaná na ú5et príjemcu
pred uplynutím lehoty na zlozenie drazobnej zábezpeky
pri zaslaní poátou - potvrdenie poáty o prijatí peñaznej zásielky vo vtfske
sumy rovnajúcej sa vyáke drazobnej zábezpeky s uvedením variabiiného
symbolu, na dorucenie do vlastnych rúk drazobníka, a to pod podmienkou, ze
zásielka bude spósobilá na prevzatie drazobnfkom pred uplynutím lehoty na
zlozenie drazobnej zábezpeky

predlozenie zárucnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, ze
sumu rovnajúcu sa vyáke drazobnej zábezpeky, vydá drazobníkovi ak bude
osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelentf príklep (bez ohladu na vtfáku
podania) na drazbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plnit' do 3 dni
odo dña udelenia príklepu a to bez v^zvy drazobníka.
predlozenie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa vyáke drazobnej
zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, ze ak bude zloziterovi
udeleny príklep (bez ohfadu na vyáku podania) na drazbe (riadne
identifikovanej) budú peniaze vydané drazobnfkovi
pri vklade v hotovosti do pokladne drazobníka - príjmovy pokladnicn^ doklad

vystaveny drazobníkom

d) lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky

Zafcína plynúf dñom registrácie tohto oznámenia v registri
drazieb a koncí sa otvorením drazby.

e) vrátenie drazobnéj zábezpeky

Drazobník bez zbytoíného odkladu po skoncení drazby vráti úcastníkovi
drazby, ktory predmet drazby nevydrazi!, zlozenú drazobnú zábezpeku
{prevodom na úcet úcastníka drazby alebo postou formou peñaznej
zásielky dorucovanej do vlastn^ch rúk) alebo zabezpeóí jej vydanie z
notárskej úschovy.

Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predlozenú úéastníkom
drazby, ktory predmet draáby nevydrazil, drazobník bez zbytoóného
odkladu vráti úcastníkovi drazby

V prípade upustenia od drazby vráti drazobník zlozené drazobné
zábezpeky bez zbytoóného odkladu {prevodom na úcet úcastntka drazby
alebo postou formou peñaznej zásielky dorucovanej do vlastntfch rúk).
Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením

Drazobná zábezpeka sa vydraziterovi zapocítava do ceny dosiahnutej vydrazením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydrazenlm vyssia ako 6 640 eur, je vydraziteF povinny zaplatit1 cenu dosiahnutú
vydrazením hned1 po skoncení draÉby.

Ak je cena dosiahnutá vydrazením vyssia ako 6 640 eur, je vydraziter povinny zaplatif cenu dosiahnutú
vydrazenfm do 15 dní od skoncenia drazby, ak sa vydraziter s navrhovaterom drazby nedohodli inak.
V prípade spoloónej drazby je vydraziter povinntf zaplatit' cenu dosiahnutú vydrazením, ak nie je vyssia ako 3
300 eur, hnecf po udelení príklepu.

Ak bola vydraziterom zlozená draáobná zábezpeka vo forme Iistiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydraziter povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v plnej vtféke v lehote vySéie uvedenej, drazobník je
povinny bez zbytoóného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydrazením vrátit' vydraziterovi zárucné listy.
enu dosiahnutú vydrazením nie je mozné zaplatif zapocítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Obhliadka predmetu
drazby (dátum)

dña 13.10.2015 o 13.00-13:30 hodine
dña 26.10.2015 o 13.00-13:30 hodine
Vsetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom

obhliadky na tel. c.: 0908/764 499
Miesto obhliadky

Miesto kde sa nehnuternost' nachádza

Organizacné opatrenia

Preukázanie totoznosti

Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby

Ak uhradil vydraziter cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo
alebo iné pravo k predmetu drazby udelením príklepu.

Ak ¡de o podnik, prechádzajú na vydrazitera vsetky prava a závázky spolu s právami a povinnosfami
vyplyvajúcimi z pracovnoprávnych vzt'ahov, oprávnenie pouztvat' obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie
je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného duáevného
vlastnictva, ktoré sa tykajú podnikatefskej cinnosti vydrazeného podniku, ak to neodporuje povahe práv z
priemyselného a iného dusevného viastnfctva alebo zmluve o poskytnutí vtfkonu tiento práv. Ak ide o cast'
podniku, prechádzajú na vydrazitera vsetky prava a závazky, ktoré sa tykajú tejto casti, vrátane práv a
povinností z pracovnoprávnych vzfahov.

Ak ide o vydrazenie podnfcu alebo jeho óasti, rucí vlastnlk podniku za splnenie závazkov, ktoré presli s
prechodom práv k podniku alebo jeho 6asti na vydrazitera.
Podmienky odovzdania predmetu drazby

Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím'predmetu drazby r^esieTydra^ter''
I Koucenie podra § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovoCnych drazbách:

■*
4. Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu
5. Neplatnost drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia'drazby

bolo

¿I Notar
a) tltul

JUDr.

b) meno

Miriam

c) priezvisko

Danczi

d) sidlo

Stefáníkova 9, 949 01 Nitra

Notárskyúrad: JUDr. Miriam Danczi

VNitre, dña

29.09.2015

IESTSKV URAD
BANSKÁ BYSTRICA

VyvescnÓ dña:

-6.0KU015

Zvescné dña:
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