OZNÁMENIE 0 DOBROVOLNEJ DRAZBE C. 022/2015
[podl'a § 17 zákona c. 527/2002 Z.z.)
A.
1.

Oznacenie drazobníka

Obchodné me 110/ meno a

i.

1. aukcná, s.r.o.

priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

a] Názov ulice/verejného

Námestie SNP

priestranstva

b) Orientacné/ súpisné císlo

74/28

c) Názov obce

Zvolen

e)Stát

Slovenská republika
Zapísany:

III.

d]PSC

960 01

Obchodny register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vlozka císlo
26876/S

IV.

ICO/ dátum narodenia

47 789 697

V.

V zas tú peni

Ing. Michal Antalicz, konatel'

¡ R-'

Oznacenie navrhovatel'a
5

1.

1.

SKP, k.s., so sfdlom Námestie SNP 78/24,960 01 Zvolen, ICO: 44 915 691, zapísany v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, znacka správcu S1359, konkurzny správca úpadcu Stanislav
Srnka, s.r.o., Micinská cesta 14528/53,974 01 Banská Bystrica, IÉO: 36 055 743.

c.

Miesto konania drazby

Zasadacia miestnost' Notárskeho úradu JUDr. Jozefa Brázdila, notara so
sídlom na ádrese Bystricky rad 314/69,960 01 Zvolen

b.

Dátum konania drazby

23.11.2015

E.

Cas konania drazby

16:00 hod.

F.

Kolo drazby

Prvé kolo

G.

Predmet drazby

Nehnutel'nost zapísaná na LV c. 450, vedenom Okresnym úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny pre okres
Banská Bystrica, obec Králiky, katastrálne územie Králiky:
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné disto

\fymera v m2 Druh pozemku

Sposob vyui. p. Um'test. pozemku Právny vxt'ah Druh ch.n.

796/2
796/ 5
796/9

226 Trvalétrávne porasty
941 Trvalé trávne porasty
80 Zastavané plochy a

7
7
99

2
2
2

796/10

12 Z astavané plochy a

99

2

796/11

69 Zastavané plochy a

18

2

796/12

36 Ostatné plochy

37

2

nádvoria
nádvoria

nádvoria

Legenda:

Spósob vyuzivania pozemku:
99 - Pozemok vyulivany podía druhu pozemku

37- Poz&nok. na ktorom sú skaly. svahy, roktiny, vymole, vysoké trtedze s krovim alebo kamenim a tné plochy ktoré

neposkytujú trvaly úzitok

7 - Pozemok iúky a pasienku trvalo porasteny trávami alebo pozemok doóasne nevyulivany prs trvaly travny porast
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestneny mimo zastavaného Ozemia obce

Opis predmetu drazby

H.

Podl'a Listu vlastníctva C. 450 sa jedná o pozemok mimo zastavaného územia obce Králiky, v oblasti Králíky Rekreacné chaty, v blízkosti lyziarskych vlekov, parcela C-KN c. 796/2, 796/5, 796/9, 796/10, 796/11, 796/12,
katastrálne územie Králiky, obec Králiky, okres Banská Bystrica.

Obec Králiky sa nachádza na vychodnej strane Kremnickych vrchov vo vyske 800 m. n. m., v prostredí hustych
esov, horskych lúk a bystrín. Pozemok je rovinaty az mieme svahovity nepravidelného tvaru.
Riziká spojené s vyuzívaním nehnutel'nosti sú nasledovné:

- cast pozemku vyuzíva vlastník susediacej nehnutel'nosti ako prístup k svojej rekreacnej chate.
Opis stavu predmetu drazby

CH.

Stav predmetu drazby zodpovedá veku nehnutel'nosti, pricom je potrebné vychádzatf z údajov uvedenych v casti H.
Opis predmetu drazby. Predmet drazby sa drazí tak ako ,,stojí a lezí".
Prava a závázky viaznuce na predmete drazby

Prava a závázky na predmete drazby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatnym spósobom ovplyvñujú
hodnotu predmetu drazby:

farchy zapísané v casti f,C" listu vlastníctva c. 450, k. ú. Králiky:

-

-

-

-

-

-

Na pare. c. 796/2, 796/5, 796/9, 796/10, 796/11, 796/12: Zálozné pravo pre pohl'adávku Sociálna
poisfovña, Kapitulská 27, 974 26 Banská Bystrica, ICO: 30 807 484 c. zml V 6458/2010 zo dña 10.1. 2011 CZ 4/2011

Na parcelu c. 796/2, 796/5, 796/9, 796/10, 796/11, 796/12: Exekuííny príkaz na zriadenie exekucného
zálozného prava c. Ex 360/2012-71 z 18.7.2012, súdny exekútor Mgr. Marcela Zummerová, Kpt Nálepku 22,
071 01 Michalovce. Zápis do KN 20.6.2013.- 67/2013

na par. 796/2, 796/5, 796/9, 796/10,796/11,796/12: Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného
prava £. EX 408/12 zo dña 11.7.2012, súdny exekútor Mgr. Eva Uhal'ová, Nám. SNP 6/11, Zvolen /do KN
zapísané 25.6.2013/ - 68/13

na par. 796/2, 796/5, 796/9,796/10, 796/11, 796/12: Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného
prava c. EX 1825/12 zo dña 23.8.2012, súdny exekútor JUDr. Martín Hermanovsky, Moskovská 18
Bratislava /do KN zapísané 25.6.2013/ - 69/13

na par. 796/2, 796/5, 796/9, 796/10, 796/11, 796/12: Zálozné pravo pre pohl'adávku Mesto B. Bystrica
CSA 26, C. OEM-DP 3589/17O3/2013-Ja zo dña 16.1.2013 -103/13

na par. 796/2, 796/5, 796/9, 796/10, 796/11, 796/12: Zálozné pravo pre pohl'adávku Mesto B. Bystrica
CSA 26, c. OEM-DP 3902/1851/2013-Ja zo dña 16.1.2013 -104/13

Na parcelu c. 796/2, 796/5, 796/9, 796/10, 796/11, 796/12: ExekuCny príkaz na zriadenie exekucného
zálozného prava na nehnutel'nosti c. EX 395/11-1 zo dña 27.5.2013, zapísané do KN dña 1.10.2013, súdny
exekútor JUDr. Peter Kohút, Micinská cesta 35,974 01 Banská Bystrica -105/2013
Spósob stanovenia ceny predmetu drazby

Cena predmetu drazby je stanovená znaleckym posudkom c. 53/2015, ktory vypracovala Ing. Mária Kubisova, M.
Bela 2393/1,960 01 Zvolen, znalec v odbore Stavebníctvo - Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnutel'nosti.
Znalec stanovil cenu predmetu drazby na sumu 7.300,00 EUR (slovom: sedemtisíctristo euro].
K.

Najnizsie podanie

7.300,00 EUR (slovom: sedemtisíctristo euro)

L.

Minimálne prihodenie

300,00 EUR (slovom: tristo euro)

M.

Drazobná zábezpeka

a) vyska

b) spósob zlozenia drazobnej
zábezpeky

1.
2.

3.

2.100,00 EUR (slovom: dvetisíesto euro)

prevodom na úcet drazobníka, ktorého císlo j e uvedené nizsie
vkladom v hotovosti na úcet drazobníka
postou, formou peñaznej zásielky dorucovanej do vlastnych rúk

drazobníka

4.

vhotovosti do pokladne drazobníka pred
záujemcov, ze lehota koncí otvorením drazby)

drazbou

(upozorñujeme

Ak úcastník drazby platí drazobnú zábezpeku v peniazoch na úcet drazobníka,
povazuje sa drazobná zábezpeka za zaplatenú, ak do otvorenia drazby bola
pripísaná na úcet drazobníka.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani sekom.

Císlo ú£tu drazobníka: SK49 1100 0000 0029 2391 4563, vedeny vTATRA
BANKA, a.s.. Platbu je potrebné identifíkovat1 variabilnym symbolom (VS):
0222015 apri fyzickej osobe uviest' me no, priezvisko arodné císlo; pri
právnickej osobe uviesf obchodné meno, sídlo a ICO a to tak, aby bolo
zrejmé, kto zábezpeku zlozil - kto bude úcastníkom drazby. Upozorñujeme
prípadnych záujemcov, ze bez vyssie uvedenej identifikácie nebude mozné
platbu správne identifíkovat' na úcely splnenia poziadavky zlozenia
zábezpeky.

Drazobnú zábezpeku je mozné zlozit" v peniazoch alebo vo forme bankovej
záruky a to drazobníkovi alebo do notárskej úschovy.
c) doklad preukazujúci zlozenie
drazobnej zábezpeky

1.

2.

3.

4.

5.

pri prevode na úcet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy
rovnajúcej sa vyske drazobnej zábezpeky na úcet drazobníka s uvedením
variabilného symbolu, a to pod podmienkou, ze suma bude pripísaná na
úcet príjemcu pred uplynutím lehoty na zlozenie drazobnej zábezpeky
pri vklade vhotovosti na ú£et - potvrdenie banky ovklade sumy
rovnajúcej sa vyske drazobnej zábezpeky na úcet drazobníka s uvedením
variabilného symbolu, a to pod podmienkou, ze suma bude pripísaná na
úcet príjemcu pred uplynutím lehoty na zlozenie drazobnej zábezpeky
pri zaslaní postou - potvrdenie posty o prijatí peñaznej zásielky vo vyske
sumy rovnajúcej sa vyske drazobnej zábezpeky s uvedením variabilného
symbolu, na dorucenie do vlastnych rúk drazobníka, ato pod
podmienkou, ze zásielka bude spósobilá na prevzatie drazobníkom pred
uplynutím lehoty na zlozenie drazobnej zábezpeky
predlozenie zárucnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, ze
sumu rovnajúcu sa vyske drazobnej zábezpeky, vydá drazobníkovi ak
bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udeleny príklep (bez ohl'adu na
vyáku podania) na drazbe [riadne identifíkovanej]. Banka je povinná
plnit do 3 dní odo dña udelenia príklepu a to bez vyzvy drazobníka.
predlozenie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa vyske
drazobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, ze ak
bude zlozitel'ovi udeleny príklep [bez ohl'adu na vysku podania) na
drazbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané drazobníkovi

6.

pri vklade v hotovosti do pokladne drazobníka - príjmovy pokladnicny
doklad vystaveny drazobníkom

d) lehota na zlozenie drazobnej

Zacína plynút' dñom uverejnenia tohto oznámenia v registri drazieb a koncí sa

zábezpeky

otvorením drazby.

e] vrátenie drazobnej zábezpeky

Drazobník bez zbytoíného odkladu po skoncení drazby vráti úcastníkovi
drazby, ktory predmet drazby nevydrazil, zlozenú drazobnú zábezpeku

'prevodom na úcet úcastníka drazby alebo postou formou peñaznej zásielky
dorucovanej do vlastnych rúk) alebo zabezpecí jej vydanie z notárskej
úschovy.
Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predlozenú úcastníkom
drazby, ktory predmet drazby nevydrazil, drazobník bez zbytocného odkladu
vráti úcastníkovi drazby.

V pripade upustenia od drazby vráti drazobník zlozené drazobné zábezpeky
)ez zbytocného odkladu [prevodom na úcet úcastníka drazby alebo postou
brmou peñaznej zásielky dorucovanej do vlastnych rúk).
N.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením

Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapocítava do ceny dosiahnutej vydrazením.

Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vyssia ako 6.640,00 EUR, je vydrazitel1 povinny zaplatit1 cenu dosiahnutú
vydrazením hned' po skoncení drazby. Ak je cena dosiahnutá vydrazením vyssia ako 6.640,00 EUR, je vydrazitel'
povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením do 15 dní od skoncenia drazby, ak sa vydrazitel' s navrhovatel'om
drazby nedohodli inak.

Ak bola vydraziteVom zlozená drazobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydrazitel1 povinny zaplatit cenu dosiahnutú vydrazením v plnej vyske v lehote vysSie uvedenej, drazobník je
povinny bez zbytocného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydrazením vrátif vydrazitel'ovi zárucné listy.
Cenu dosiahnutú vydrazením nie je mozné zaplatit zapocftaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O.

Obhliadka predmetu
drazby (dátum)

l.termín 29.10.2015 o 10:00 hod.

2. termín 05.11.2015 o 10:00 hod.

Záujemcovia k vykonanie obhliadky sa prihlásia na obhliadku najneskór 24
hodín pred stanovenym termínom obhliadky prostredníctvom e-mailu
Hraynhnfka: nffírp(S)pi-vaaukcna.sk

P.

Miesto obhliadky

Miesto, kde sa nachádza nehnutel'nost, ktorá je predmetom drazby.

Organizacné opatrenia

Preukázanie totoznosti.

Nadobudnutíe vlastníckeho prava k predmetu drazby

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

R. *=•"! Podmienky odovzdanía predmetu drazby
Predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat predmet drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej
zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnych prietahov.
Drazobník na mieste spíse zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby. V zápisnici uvedie okrem oznacenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu drazby, drazobníka, vydrazitel'a a predmetu drazby najmá podrobny opis
stavu, v akom sa predmet drazby vrátane prísluáenstva nachádzal pri odovzdaní práv a závázkov viaznucich na
predmete drazby.

Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpíáu predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydrazitel' a drazobník.
Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'. Ak niektorá
osoba odmietne zápisnicu podpísaf alebo ju prevziat, tato skutocnosf sa vyznaíí v zápisnici a zápisnica sa povazuje
za odovzdanú aj tejto osobe; o tom drazobník tuto osobu poucí.
Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydrazitel'.
S,

Pouíenie podía § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách:

1. V prípade, ak sa spochybñuje platnost1 záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia tohto zákona, móze
osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost1 drazby. Pravo
domáhat' sa urcenia neplatnosti drazby 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 podl'a osobitného
predpisu; v tomto prípade je mozné domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolocnej
drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok ryka.

2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1 písmena S tohto oznámenia o drazbe, je povinná oznámit1

príslusnej správe katastra nehnutel'ností zacatie súdneho konania.

3. Ucastníkom súdneho konania o neplatnost' drazby podl'a bodu 1 písmena S tohto oznámenia o drazbe sú
navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 2 písmena S tohto
oznámenia o drazbe.

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, ak bolo prícinou oneskoreného
zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste alebo ak neumoznil vlastník
predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonat' riadnu obhliadku
predmetu drazby.

T.

Notar

a) titul

JUDr.

b) meno

Jozef

c] priezvisko

Brázdil

d) sídlo

Bystricky rad 314/69,960 01 Zvolen

TymLo Oznámením o dobrovol'nej drazbe vyhlasuje drazobník za podmienok uvedenych v tomto oznámení a zákone ííslo 527/2002 Z.z.
v znení neskorsích predpisov drazbu.

^—)

"Prvá aúíccira, s.r.o."
Nám&tie'ShJP 14/28

VZvolene, dña 06.10.2015

ICO: 47789697 DIO: 2024096470
1. aukcná, s.r.o.
za ktorú koná:

Ing. Michal Antalicz, konatel'

MESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYST.R1CA

Vyvescné dña:

-6. NOV. 2015

Zvescnc dña:

podpis

JLL

