Oznámenie o drazbe

42015

o s.r.o. ako drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'nych draíieb v zmysle ustanovení zákona g.

' Z. z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona S. 323/1992 2b. o notároch a notárskej cmnostt

poriadok) vplalnom znení (d'alej len ,,zákon o dobrovol'nych drazMch") zverejñuje na základe
ovykonaní drazby a v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovol'nych draíbách nasledovné

enie o drazbe:

Oznacenie dra^obníka :

ProAuctio s.r.o.

ICO:

45 408 441

Sídlo:

Horná 2,974 01 Banská Bystrica

Zapísany v regístri:

Obchodny register Okresného súdu Banská Bysírica, oddiel Sro, vlozka 6.

Konajúci:

Mgr. Slavomír Janso, konatel'

I7775/S

Oznaíenie

EURO CASH, s.r.o.

navrhovatel'a draíby:

ICO:

36 637 301

IC DPH:

SK2021996273

CSA24.974 0I Banská Bystrica

Sídlo/Bydlisko:
Bankové spojenie:

Taíra banka, a.s., Císlo úíítu: 2629783355/1100

Zapísany v regislri:

Obcliodnf register Okresného südu Banská Bystrica, oddiei; Sro, vlozka clslo

Konajúcí:

Miroslav Horák, konatel'

Í0378/S

Micüto konania drazfoy:
Dát um konania drazby:

Cas otvorenia draiíby:

Notársky úrad JUPr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17,974 01 Banská Bystrica
11.12.2015

09:00 hod.

1. kolo drazby
OznaCenie predmetu
drazby:

Predmetom drazby je súbor vecí, ktory tvoria nehnutel'nosti nachádzajííce sa v
katastráinotn území Sásová, obec Banská Bysírica, okres Banská Bystrica,
evidované Okresn^m úradom Banská Bystrica - katastrálnym odborom na LV 5.
1604 ako:
- byt ííslo 28, nachádzajúci sa na 7. poschodf, obytného domu súpisné Císlo 6170,
postavenom na pozemkoch

-

parcela registra „€", pare, aislo 2542/1 o vymere 210 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

-

parcela registra ,,C"f pare. Císlo 2542/2 o vymere 201 m2, druh pozernku
zastavané plochy a nádvoria,
parcela registra ,,C", pare. Císlo 2542/3 o vymere 202 m2, dmh pozemku

-

parcela registra ..C", pare. Císlo 2542/4 o vymere 202 m2, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria,
zastavané plochy a nádvoria,

-

parcela registra ,,C", pare, oíslo 2542/5 o venere 202 in2, druh pozemku

-

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

zastavané plochy a nádvoria,

zastavané plochy a nádvoria,

akvlastníctvu bytu í. 28 prislúchajúci podiel priestoru na spoloCnych Castiach
aspoloCn^ch zariadeniach domu aspoluvlastnícky podiel 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
Spoluvlastnícky podiel; 1/1.
/d'alej len ,,predmet dra¿by'7
Opis predmetu draíby
a jeho prfsluSenstva:

Predmetom draiby je byt C. 28 na 7. poschodí obytného domu súp.d.óí70 na
Javornickej ulici C. 35 v Banskej Bystrici na parc.C.2542/1, 2542/2, 2542/3,

2542/4,2542/5 a 2542/6 v k.ú. Sásová, na sídlisku Rudlová - Sásová,
Obytny dom je panelovy, sedemposchodovy", osempodlazny" s technickym
podlaáím na l.P.P. Kon3trukcnásústavadomujeP.U4, tzv. vcl'ká NKS~ka. Podl'a
doloíieného potvrdenia SBD je dom ufcívany" od roku 1983. Kon§írukdny systém a

pouáité stavebné materiály zodpovedajú uvedenému veku a charakteru okoHtej
zástavby. Na l.P.P. je technické podlazie, kde sú spolocné priestory, ktorfmi sú

byvalá prááovña, by^valá debitaren a sudaren, rozvodría ÚK, b^valá kocikáreñ,

chodby a pivnice jednotlivych bytov. Obytn? dom má sesf samostatnych vchodov
£.33, 35, 37, 39, 41 a 43 postavenych na jednotlivych parcelách 2542/1, 2542/2,
2542/3, 2542/4, 2542/5 a 2542/6, vchod 5.35 je na parcele 2.2542/2. V kazdom
vchode je gtmásf trojizbovy"ch bytov a vy^ah snosnosfou 250 kg. Technické
podMie je zo strany od ulice CiastoSne zapustené pod úrovftou terénu, z druhej
strany je na úrovni upraveného terénu. Obvodové kongtmkcie domu sú panelové
piosné, cel? dom bol dodatocne zatepleny polystyrénom ( v koeficiente vybavenia
uvazujem pre vonk. Povrchové úpravy so stavom 1,2 ), strecha je piocha
dvojplásTová, schody zelezobetónové prefabrikované s povrchom terazzo, vo
vstiipoch je nova keramická dlazba, Schodiskové steny aj vchodové dvere su nové

plastové s izolaCnymi dvojsklami, vo vchodovych. dverách síi osadené nové
poStové schránky. Strecha má üplné klainpiarske konStmkcie, na streche sú
strojovne vyt'ahov, bíeskozvod a spoloáná TV antena. Dom je napojen^ na váetky
inzinierske siete - verejny vodovod, verejnú kanalizáciu, plynovod, rozvod NN,
káblovú televíziu, dialicové vykuroyanie. Byt patrí do I. kategórie, má ústredné
vykurovanie a centrálnu prtpravu TÚV z plynovej kotolne na sídíisku.
Byt C.28 pozosfáva z troch obytnych míestnosti a prisluSenstva. Prfshisensívom
bytu je predsieñ, chodba, kuchyña, kúpel'ña, WC, loggia a Satková pivnica

nachádzajúca sa na technickom podla2í na l.P.P. V byte «eboli realizované ziadne
vyrazné stavebné úpravy, byt je len éiasto2íie upraven^ ( okná, pqdlahy ).
Kúpel'ña má pSvodné «makartové priefiky, je v nej vana, umyvadlo, obyáajué
batérie, ventilátor, nie sú tu keramické obklady stien. Vedl'a kúperne je

samosíatné WC, kde je WC misa. V kuchyni je typová kuchynská linka, plynov^
gporák, odsávaó par, nerezov^ drez, páková batería, keramicky" obklad steny,
potravinová skriña. Podlahy v izbách sú laminátové plávajóce, v ostatnych
miestnostiach je povlak PVC ( v koeficiente vybavenia uvazujem pre podlahy so
stavom 1,3 ), na stenách sú omietky. Okná sú plastové s izolacntfmi dvojsklami a
so zalüziami, na kuchyni je povodné drevené okno aj dvere na loggiu (
v koeficiente vybavenia uvazujem pre okná so stavom 1,2 ). Dvere sú dyhované
pfné a presklené do ocel'ov^ch zárubni, na loggii je vonkajs"ia zasúvacia plastoyá
stena. Ocel'ové panelové radiátory sú vybavené termostatickymi ventilmi a
pomerovymi mera£mi tepla. V byte je zaveden? automatick^ vrátnik, v dome je
káblovy TV rozvod. Byt je vybavertf meraümi studenej a teplej úzitkovej vody.
Celková viniera podlahovej plochy bytu s prísluSenstvom bez loggie je vedená v
LV 69,67 m2, skutoíná nameraná je 69,08 m2. Spoluvlastnícky podiel na
spoloüny'ch fiastiach a spoloínych zariadeniach domu je vo vel'kosü 6967/584828.
Pozemok parc.C2542/I je na vypise z Hstu vlastníctva 6.1604 vedei^ ako
zastavané plochy o vymere 210 m2, pozemok parc.c.2542/2 ako zastavané piochy
o viniere 201 m2, pozemok parc.£.2542/3 ako zastavané plochy o venere 202
m2, pozemok parad.2542/4 ako zastavané plochy o vymere 202 m2, pozemok
parc.C.2542/5 ako zastavané plochy o vymere 202 m2 a pozemok parc.í.2542/6
ako zastavané plochy o vertiere 211 m2. Vymera pozemkov celkom predstavuje
1228 m2.

Pozemky sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov v dome súp.C.6170
na Javorníckej ulici 2.33 - 43 v Banskej Bystrici. Bytu £.28 vo vchode fi.35
prislúcha spoluvlastnicky podiel 6967/584828.
Opis stavu predmetu
draáby:

Predmet draíby je v technickoin stave primeranom jeho veku a údlríbe.

Oznaícnie a opis práv
a záva'zkov viaznucich

na predmete drazby:

Nasledujüce zálozné pravo ostáva aj v prípade úspeSnej draíby zapísané na
liste vlastníctva £. 1604, neovplyvíiuje vsak hodnotu predmetu drazby a bude
zabezpeSovat* budúce pohl'adávky vzniknuté v íase po zaplatení ceny dosiahnutej
vydrazenfm, zprávneho titulu definovaného ustanovením § 15 ods. 1 zákona 6.
í 82/1993 Z, z. o vlastníctve bytov anebytovych priesíorov vzneni neskor&ch
predpisov.

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

Predmet drazby sa prevádza na vydraziíel'a nezafazenj1 nasledujíicimi

zálozn^mi právami, ato bez ohl'adu na rozsah ich uspokojenia zvyfazku
draáby;

Na byt e. 28A^II. poschodie, vchod 35 a podiel 6967/584828 k
pozemkom a na spoloínych íastiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre

pohl'adávkii EURO CASH s.r.o, CSA 24, 974 01 Banská Bystrica, ICO: 36 637
301 ¿S. zml. V 3459/2011 zodña S. 8. 2011 - CZ 1201/2011,2009^013
Zistená cena pvedmetu
drazby :

49 100,00 €

predmetu drazby:

Znalecky posudok C. 198/2015 zo dfía 27.10.2015, vypracova! znaiec v odbore
stavebnictvo: Ing. Peter Rafaj, Starohorská 42, 974 11 Banská Bystrica

NajnüfcSie podanic:

49 100,00 €

Sp6sob zistenia ceny

'

Minimáluc prihodenie:

100,00 €

Pragobná zábezpeka:

9 800,00 €

Spósob zlozenia

V peniazoch, ato bezliotovostnym prevodom na úfiet draáobnika ¿. ú.:
5043987194/0900 vedeny v SLSP, a.s. pod variabiínym symbolom : 1342015,
alebo v hotovosti v mieste konania draáby, prípadne zlo2ením peñazí do notárskej

draiobnej zábezpeky:

ííschovy.

Vo forme bankovej záruky

Dra|obnú zábezpeku nie je mozné zloztf Sekom ani platobnou kartou.

draíobnej zábezpeky:

ProAuctio s.r.o., Horná 2,974 01 Banská Bystrica
Alebo v mieste konania draáby, a to vyluCne v den konania drazby a v íase
najskór jednu hodinu pred Casom otyorenía drag:by.

Doklad

- Original príkazu na úhradu periaznych prostriedkov vo vySke drazobnej

Adresa na zlozenie

preukazujíici

zábezpeky. Úíasíník bude prípusteny k draábe, ak do otvorenia draíby bude

drazobnej zábezpeky;

drazobná zábezpeka priplsaná na Ú2eí drazobníka.
- Príjmovy pokladniííní doklad preukazujúci zloíenie peñaznej hotovosti vo v^Ske
drazobnej zábezpeky.
- Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej
záruky.

- Original alebo overená kópia dokíadu preukazujúceho zlozenie zábezpeky do
notárskej úschovy.
Lehota na ziozenie

drazobnej zábezpeky
Vróteniedraáobnej
zábezpeky:

Lehota na zlozenie draíobnej zábezpeky zaíSína dñom zverejnenia oznámenia
o dra^be v Obchodnom vestniku a kongí stanovenym üasom otvorenia drazby.
NeúspeSn^m úCasíiiikom drazby, ktorí zloáili drazobnú zábezpeku v hotovosíi,
bude drazobná zábezpeka vrátená hned' po skoncení drazfoy. NeúspeSnym
úáastníkom drazby, ktorí zlo^iH draíobnú zábezpeku bezbotovosttiytn prevodom
na úóet drazobníka, bude drazobná zábezpeka vrátená bezhotovostnym prevodom
bez zbytoc'né'ho odkladu po skondenf, a to na ¿Cet oznaSenj' i'igastnikom drazby.

Spñsob úhrady ceny
dosiahmitej

- Ak je cena dosiahnutá vydraíením vySSia ako 6.640 6, je vydiaáitel' povinny
zaplatif* cenu dosiahnutú vydrafenim do 15 dní od skonSenia drazby, ak sa

vydrazitel1 s navrhovatel'om drazby nedohodnú inak,
- Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vy§Sia ako 6.640 €, je vydrazitel' povinny
zaplatif* cenu dosiahnutú vydrazenfrn hned' po skoníení drazby.
- Cenu dosiahnutú vydra^enfm je mozné zaplatif v hotovostí hned' po skoníeni
drazby vmieste konania draíby, vhotovosti vmieste sídla drazobníka, alebo
bezhotovostnym prevodom na ú¿et drazobníka c\ 5043987194/0900, vedenym v
SLSP, a.s,; pod varíabilnym symbolom: 1342015.
- Drazobná zábezpeka zlozená v peniazoch sa vydraüteFovi zapoíítava do ceny
dosiah-nutej vydrazením.
Ohhliadky predmetu

l.termín 24.¡1.2015 o 15:00 hod.

drazby:

2. termín 01.12.2015 o 15:00 hod.

Micsto obhliadky:

Javornícka 35» Banská Bysírica

Organizacné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku predmehi draíby sa prihlásia lelefonicky najneskór 24

kobhliadkam:

hodín pred stanovenym termínom obhliadky na telefonne £ísío : 0911 802 199,
poías pracovnych dni, véase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je mozné

vykonat* aj mimo terniíny síanovené v oznámení o drazbe, avSak vyluiíne po
predchádzajúcej dohode s drazobníkom.
Nadobudnutie
viastníckeho prava k
predmetu drazby:

Podmienky odovzdania

predmetu drazby:

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiaunutú vydrazením v ustanovenej lehotc,
prechádza na nelto vlastnfcke pravo dñom udelenia príklepu. Dra2obník vydá bez
zbytoíného odkladu po nadobtidnutí viastníckeho alebo Íného prava vydraziteíovi
potvrdenie o vydraáení predmetu draáby, a v prfpadoch, v ktor^ch sa o priebehu
drazby spisuje notárska zápisnica, vydá drazobník vydra^iteí'ovi dve vyhotovenia
osvedgeného odpisu noiárskej zápisnice.
- Po nadobudnutí viastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby
odovzdá drazobník bez zbytofiného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a
listiny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a su nevyhnutné na nakladanie s
predmetom drazby, alebo osvedfiujú iné prava vydrazitera k predmetu drazby.
- Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho Cast', odovzdá predchádzajuci vlastník
bez zbytofinych priet'ahov predmet tlra^by, ato na základe predlozenia
osvedíeného odpisu notórskej zápisnice a dolozenia totozností vydrazitel'a.
Drazobník je povinny na mieste spísat zápísnicu o odovzdaní predmetu drazby.
- VSetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesíe
vydrazitel'.

- NebezpeSenstvo §kody na predmete drazby prechádza z navrhovatel'a drazby na
vydrazitel'a dñom odovzdania predmetu drazby.

PouiSenie podra § 21
ods. 2 ai 6 zákona
É. 527/2002 Z. z.
o dobrovol'nych

(2) V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záioznej zrnluvy alebo boli poruSené
ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadaif súd, aby urCil neplatnosf drazby. Pravo domáha? sa
urSenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplalní do troch mesiacov odo dfta
príklepu okreni prípadu, ak dóvody neplatnosti draáby súvisia so spáchaním
trestného Cinu a zároveñ ide o drazbu daniu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajuci vlastník predmetu drazby v Case príklepu hláseny trvaty pobyt
podl'a osobilného predpisu;12b) v tomto prípade je moSné domáhat' sa neplatnosti
drazby aj po uplynutí tejto lehoty, V prípade spoloCnej drazby bude neplatná !en tá

íast' drazby, ktorej sa lak^to rozsudok tj»ka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá pódala na sude Zaíobu podra odseku 2, je povinná oznámit"
prfsIuSnému okresnému úradu zaíatie súdneho konania.

(4) Údastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podi'a odseku 2 su

navrhovatel' drazby, drazobník, vydraáitel', predchádzajuci vlastník a dotknutá
osoba podl'a odseku 2.

(5) Ak vydrazitel' zmaril draibu alebo ak süd uríSil drazbu za neplatnü, úcinky
príklepu zanikajú ku drtu príklepu.

(6) Neplatnost1 drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zaáatia
drazby, ak bolo prfóinou oneskoreného zaíatia drazby konanie inej drazby tym
istytn drazobnikom na tom istom mieste a ak neumoznil vlastnfk predmetu

draZby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vtastm'cke pravo,

vykonaf riadmt obhliadku predmetu drazby.

Notír osvedcujúcí

JUDr. Danicla Vozárová, Skuteckého 17,974 01 Banská Bysírica

pricbeh drazby:
Za navrhovatel'a :

Za drazobníka:

VBanskej Bystrici, dña03.II,2015

o-.Hom¿2. 97.(01 I

Mirdslav Horák

Slavomír JanáoIC0; *"*««1. D1& 203;

konaiel' spolo¿nosü

.' spolofinosti
' ' s.r.o.

EURO CASH, s.r.o.

MESTSKY

BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscnc dña: „

1 NOV. 2Q15

Zvescné dñn:
podpis

