Oznámenie o drazbe
s.r.o. ako drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb v zmysie ustanovení zákona C.

_,_ Í7/200yí Z. z. o dobrovol'nych draábách a o doplnent zákona fi. 323/1992 Zb. o notároch a notátskej Cinnosti

^¿h-^
T¿1(Nc#r¿cy poriadok) vplatnom znem (d'alej len ,,zákon o dobrovoí'nych draábách") zverejñuje na základe
)$*■ ^s^eír y oááaíüvy ovykonani drazby a v zmysie ustanovenia § 17 zákona o dobrovornych drazbách nasledovné
"""""

Oznámenie o dra^bc :

Oznaíenie tlrafcobníka :

ProAuctios.no.

ICO:

45 408 441

Sídlo:

BornáS, 974 01 Banská Bystrica

Zapísany v regístri:

Obchodny register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vloíka C.
17775/S

Konajúcí:

Mgr, Síavomír Janáo, konatel'

Oznaíenie

EURO CASÍI, s.r.o.

navrhovatet'a draíby:

ICO:
\C DPH:
Sidlo / Bydiisko;
Bankové spojenie:

36 637 301

SK 2021996273

^CSA24,974 01 Banská Bvstrica
Tatra banka, a.s., Císlo úCíu: 2629783355/1100

Zapísany v registri;

Obchodny register Okresného súdu Banská Bystrica, oddief: Sro, vlozica Císlo

Ktmajúci:

Mirosíav Horák, konatel'

Í0378/S

Miesto konanla draáby:

Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17,974 01 Banská Bysírica

Dátum konania drazby:

11.11.2015

Cas otvorenia drazby:

10:00 hod.

Draíba:

I. kolo drazby

Oznafienie predmetu

Predmetom drazby je sóbor vecí, ktory tvoria nehnutel'nosti nachádzajúce sa v
katastrálnom území Sásová, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica,
evídované Okresnym úradom Banská Bystrica - kaíastrálnyra odborom na LV C.

draíby:

1604 ako:

- byt Císlo 28, vchod 35, nachádzajúci sa na 7, poschodí, obytného domu súpisné
díslo 6170, postavenom na pozemkoch
- parcela registra ,,C\ pare, aislo 2542/1 o vymere 210 m2> drüh pozemku
-

zastavané plochy a nádvoría,
parcela registra ,,C", pare, aislo 2542/2 o vymere 201 m2, druh pozemku
zastavanc" piochy a nádvoria,

-

parcela registra ,(C", pare, oíslo 2542/3 o venere 202 m2, dmh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra ,,C", pare. Cislo 2542/4 o vymere 202 m2, druh pozemku

-

zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra ,,CU, pare. Cislo 2542/5 o vymere 202 m.2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

-

parcela registra ,,C'\ pare, éíslo 2542/6 o vymere 211 m2, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria,
ak vlastníctvu bytu Ó. 28 prislúchajúci podiei priestoru na spoloCn^ch tíastiach
aspolocn^ch zariadeniach domu aspoluvlastnícky podiei na pozemkoch KN-C
2542/1, KN-C 2542/2, KN-C 2542/3, KN-C 2542/4, KN-C 2542/5, KN-C 2542/6
vo v^ske 6967/584828 z celku
Spoluvlasmícky podie!: 1/1.
/d'alej ten ,,predmet drazby'V
Opis predmetu drazby
a ¡eho prísluSenstva:

Predmet dralby sa nachádza v radovom panelovoni bytovom dome súp. C. 6170 v
k.ú. Sasová, obec Banská Bystrica. B^ov^ dom stavebnej sústavy NKS Pl-14 má

celkom 1+7 podlazí, plochú strechu, 6 vchodov, vo vchode £.35 je celkom 14
trojizbovych bylov. Hodnoteny byt sa nachádza v stredovej sekcii na siedmom
/najvys'Som/ poschodí, dom má vyfahy, je dodatoCne zatepieny, zrekonStruované
sil interiéry spoloCnych Óastí domu. Dispoziíne hodnoteny byt pozostáva z troch

obytnych miestností a z príslusenstva, ktoré tvori predsieñ, kuchyña, kúpel'na,
WC, loggia a pivnica v suteréne domu, znaícom zistená podlahová piocha bytu s
prislugenstvom, bez loggie, je 69,67 m2. Byt je Ciastocne zrekonStruovan;?,
vymenené boli okná a podlahy v izbéch. Bytové jadro je póvodné montované
umakartovc, v kúpef'ni je smaitovaná vana a keramické tony"vadlo, batérie sú
obyCajné, samostatné WC je bez umyvadla. V kuchyni je linka na báze dreva s
nerezovym drezom, obycajnou batériou, plynovym sporákom a digestorom, za
linkou sú keramické obklady stien. Okná aj loggiové dvere sú plastové, dvere
drevené dyhované, povrchové úpravy stien tvoria hiadké stierky, podlahy sú v
izbách plávajúce, z verkopíoSn^ch laminátovych parkiet, v ostatnych
miestnostiach povlakové z PVC, vykurovanie je ústredné, radiátory ocel'ové

panelové. Hodnoteny dom aj byí majú dobru údrzbu, ¿omu zodpovedá aj ich
technicky stav.

S vlastníctvom bytu je spojcné spoluvlasmíctvo spoloCnych aasti a spoloCnych

zariadenf domu v podiele 6967/584828. Spoloónymi Casí'ami domu sú zíiklady
domu, strecha, chodby, obvodové múry, príedelia, vstup, závetrie, schodiská,
vodorovné nosné a izolaCné konStrukcie, ako aj zvislé nosnó konátrukcie.
Spoio£nymi zariadeniami domu sú vyfahy, práfiovne, mangl'ovne, koCikárne,
spoioáné príestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizaCné, eiektrické,
telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade» ze sú umiestnené mimo
domu ak slúzia vyluíne domu.

Obytny dom bol dany do uiivania v roku 1983, pre vypo5et opotrebenia lineárnou
metódou stanovii znalec zivotnosf bytového domu súpisné Éislo 6170 na 100
rokov.

Opis stavu predmetu

Predmet drazby je v technickom stave primeranom jeho veku a údrzbe.

d razo y:

Oznaícníe a opis práv
a závazkov viaznucich

na predmete draíby:

Nasledujúce zálozné pravo ostáva aj v prípade úspe§nej drazby zapísané na
liste vlastnfctva 6. 1604, neovplyvmije váak hodnotu predmetu drazby a bude
zabezpecovat" budúce pohl'adávky vzniknuté v ease po zaplateni ceny dosiahnutej
vydrazením, zprávneho titulu defínovaného ustanovením § 15 ods. 1 zákona í.
182/1993 Z. z. ovlastnictve bytov anebytovych priestorov v znení neskorSích
predpisov.

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE § 15, ZÁK.C.182/93 ZB.
V PROSPECH OSTATNtCH VLASTNÍKOV BYTOV DOMU Ó.S.6170 1055/99

Predmet draíby sa prevádza na vydrazitePa nezafazen^ nasledujácimí
zálozn^mi právaml, ato bez ohl'adu na rozsah ich uspokojenia zvyfazku
drazby:

Na byt £. 28/VII. poschodie, vchod 35 a podiel 6967/584828 k
pozemkom a na spoloCnyeh íastiacli a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre
pohl'adávku EURO CASH s.r.o, CSA 24, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 36 637
301 C zml. V 3459/2011 zo dña 8. 8. 2011 - CZ 1201/2011, 2009/2013
Zistená cena predmetu
drazby :
Sp6sob zisíenia ceny

predmetu drazby :
NajnizSie podanie:

43 000,00 6

Znaleck^ posudok í. 76/2015 zo d/ia 30.09.2015, vypracoval znalec Ing. Stefan
Pastierovií, znalec v odbore stavebnictvo
43 000,00

Minimálne prihodenie:

100,00 €

Drazobná zábezpeka:

8 600,00 €

m:

Spósob zloienía
draíobnej zábezpeky;

V peniazoch, ato bezhotovostnym prevodom na ú£et draiobníka £. ú.:
5043987)94/0900 vedeny v SLSP, a.s. pod variabüaym symbolom : 1342015,
alebo v hotovosti v mieste konania drazby, prípadne zloáením peñazí do notárskej
(ischovy.
Vo forme bankovej záruky

DraZobnú zábezpeku nie je moíné ziogit' Sekom ani platobnou kartou.
Adresa na zioíenie
draíobnej zábezpeky:

Doklad

preukazujúci zlozenie
dra£obnej zábezpeky:

ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Alebo v mieste konania drafcby, a to vylucne v den konania drazby a v Case
najskflr jednu hodinu pred gasom otvorenia drazby.

- Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vq vySke draiobrtej
zábezpeky. Úíastník bude pripusteny k draábe, ak do otvorenia draíby bude
drazobná zábezpeka pripfsaná na úCet drazobníka.
- Príjmovypokladnifiny doklad preukazujúci zloienie peñaánej hotovosti vo vySke
drazobnej zábezpeky.

- Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej
záruky.

- Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zlo^enie zábezpeky do
notárskej úschovy.

Lehota na zlozenie
dra&ohnej zábezpeky
Vrátenie draáobnej
zábezpeky:

Spósob úhrady ceny
dosíahnuíej

vydraíením:

,

M

.

Lehota na zloíenie draiobnej zábezpeky zafiína dftotn zverejnenia oznámenia
o dralbe v Qbchodnom vestníku a konCi stanoven^m casom otvorenia draz"by.

Neúspeánym úCastníkom drazby, ktorí zloáiíi draáobnú zábezpeku v hotovosti,
bude draíobná zábezpeka vrátená hned1 po skonCení drazby. NeúspeSnym
úíastníkom drazby, ktorí zloáili dralobnú zábezpeku bezhotovostnym prevodom
na úCet drazobníka, bude drazobná zábezpeka vrátená bezhotovostnym prevodom
bez zbytoCného odkladu po skon¿eni, a to na úüet oznagen^ úCastnlkom dra¿by.

- Ak je cena dosiahnutá vydrazením vyS§ia ako 6.640 €, je vydraiiter povinny
zaplatit* cenu dosiahnutú vydrazením do 15 dní od skonCenia draáby, ak sa
vydra2itel' s navrhovatel'om dra^by nedohodnú inak.
- Ak nie je cena dosiahnutá vydraiením vy§§ia ako 6.640 6f je vydrazitel' povinny
zaplatie cenu dosiahnutú vydraSenfm hned1 po skonfiení drazby.
- Cenu dosiahnutú vydrazením je mozné zaplatit' v hotovosti hned' po skoníení
dra^by v mieste konania draáby, v hotovosti v mieste sídla drazobníka, alebo
bezhotovostnym prevodom na úCet drazobníka C. 5043987194/0900, vedenym v
SLSP, a.s., pod variabilny"m symbolom ; 1342015-

- Dra¿obná zábezpeka zlozená v peniazoch sa vydra&tefovi zapoéftava do ceny

dosiahnutej vydraienim.
Obhíiadky predmetu

draíbv.
Miesto obhíiadky:
OrganizaCné opa tren ia
kobhliadkam:

,

—

i. termín 26.10.2015 o 15:00 hod.
2. termín 02.11.2015 o 15:00 hod.
Javornícka 35, Banská Bystrica
Záujemcovia o obhliadku predmetu draíby sa prihlásia telefonicky najneskfir 24
hodín pred stanovenym lermínom obhíiadky na telefónne Císlo : 0911 802 199,

poCas pracovn^ch dni, vfiase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhíiadky je mozné

vykonaf aj mimo termíny stanovené v oznámení o dra^be, aváak vyluíne po
prcdchádzaiúcei dohode s draáobníkom.
Nadobudnutie
vlastníckeho prava k
predmetu drazby:

Podmienky odovzdania

predmetu drazby:

Ak vydraíitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazenim v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vtastnicke pravo dñom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez
zbytoCného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydraáitel'ovi
potvrdenie o vydra^eni predmetu draíby, a v prípadoch, v ktor^ch sa o priebehu
drazby spisuje notárska zápisnica, vydá dra2obnik vydraáitel'ovi dve vyhotovenia
osvedgeného odpisu nolárskej zápisnice.
- Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby
odovzdá dra¿obnik bez zbytoCného odkladu vydra^itel'ovi predmet drazby a

listiny,

ktorc osvedCujú vlasínícke pravo a sú nevyhnutné

na nakiadanie s

predmetom drazby, alebo osvedCuju iné prava vydrazitel'a k predmetu draáby.

- Ak ide o nehnutel'nosi1, podnik alebo jeho £ast\ odovzdá predchádzajuci vlasíník
bez zbytoÉnych priet'ahov predmet draiby, a co na základe predlozenia
osvedáenélio

odpisu

notárskej

zápisnice a

dolozenia

totoznosti

vydraáilel'a.

Drazobník je povinny na mieste spísaf zápisrucu o odovzdaní predmetu drazby.

- Váetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie
vydraz"itel\
- NebezpeCenstvo Skody na predmete drazby prechádza z navrhovatel'a drazby na
vydra&itel'a dfiom odovzdaiiia predmetu dra¿by,

i

Pouíenie podra § 21

(2) V prípade, ak sa spochybñuje platnost1 záloínej zmluvy alebo boli poruSené

ods. 2 ai 6 zákona

ustanovenia tohto zákona, ra6¿e osoba, ktorá tvrdi, ze tym bola dotknutá na

2. 527/2002 Z. z.

svojich právach, poziadaf súd, aby uríil neplatnost1 draáby. Pravo domáhat' sa

o dobrovol'nycli

urfienia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do trocb mesiacov odo dña
príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním

drazbách :

irestného

Cinu

a

zároveñ

ide

o

drazbu

domu

alebo

bytu,

v

ktorom

má

predchádzajúcí vlastník predmetu drazby v Case príklepu híáseny trvaly pobyt
podl'a osobitného predpísu;!2b) v tomto prípade je mo¿né domáhat' sa neplatnosti
drazby aj po uplynuti tejto lehoty. V prípade spolofinej draíby bude neplatná [en tá
£ast' drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podi'a odseku 2, je povinná oznómit1
príshiSnému okresnému úradu zaáatte síidneho konania.

(4) Uííastntkrai síidneho konania o neplatnost' drazby podl'a odseku 2 sú
navrhovatel' dra2by, drazobník, vydra^ilel', predchádzajúci vlastník a dotknuíá
osoba podl'a odseku 2.

(5) Ak vydrazitel' zrnaril drazbu alebo ak súd urCil draíbu za neplatníi, úáinky
príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

(6) Neplatnost1 draíby nie je mozné vyslovif z d8vodu oneskoreného zadatia
drazby, ak bolo prííinou oneskoreného zaCatia drazby konanie inej drazby tym

istyrn drazobníkom na tom istom mieste a ak neumoznÜ vlastník predmetu
drazby, ako aj osoba, ktorá rná k predmetu drazby iné ako viasínícke pravo,
vykonaf riadnu obhlíadku predmetu drazby.

JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystríca

Notar osvedíujúci
I prícbeh drazby:
Za navrhovatel'a:

v A¿me

Za drazobnika:

dña

2015

Mirosláy Horák

MgESlayómír Jan?

SnateLVspolofinosti

konatcl' spoíoínosti
EURO CASH, s.r.o.

'roAuctio s.r.o.

1ESTSJ CY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

13.GKI2015
Zvesc

i

V Banskcj Bystrici, dña 02.10.2015

/f7 /
podpis

