AUKCIOR s.r.o.

949 01 Nitro, Fr.Mojtu 43, ICO: 30 721 212

zapísaná v Obchodnom registrí Okresného súdu Nitro,
oddiel:Sro,vlozka c.:l 9230/N

Oznámenie o drazbe c.3/2016

AUKCIOR s.r.o. ako drazobník opravneny kvykonu dobrovofnych drazieb vzmysle
zakona c.527/2002 Z.z. o dobrovofnych drazbách a o doplnení zákona c 323/1992
Z.z o notaroch a notárskej cinnosti vznení neskorsích právnych predpisov ( cfaiei [en

zakon o dobrovofnych drazbách ) zverejñuje na základe návrhu navrhovatela
drazby vzmysle § 17 zákona o dobrovofnych drazbách nasledovné oznámenie
DRAZOBNÍK:

OBCHODNÉMENO:
SÍDLO:

AUKCIOR s.r.o.

ICO:

36 721 212

ZAPÍSANÁ

949 01 Nitra, Fr.Mojtu 43

Obchodny register Okresného súdu Nitra

oddiei:Sro,vlozka c.:l 9230/N
NAVRHOVATEC
DRAZBY:

JUDr.Erik Solar, Správca konkurznej podstaty, c.zn. správcu
S477 so sjdlom 952 01 Vráble, Levická 886 úpadcu: Zuzana
Pjechová rocl.Kucmanová nar.24.02.1976 bytom 941 11
Palárikovo, J.Krára c.3 v konkurze.( Vyhláseny OS NR pod

sp.zn.31K/43/2014)

Ing. Mária Budniková, správca konkurznej podstaty,
c.zn.správcu S 1413 so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra,

úpadcu: Peter Pjecha, rod.Pjecha,nar. 23.12.1980, bytom

941 11 Palárikovo, J.Kráfa c. 3,v konkurze, (vyhláseny OS
NR, pod sp.zn. 32 K/43/2014), v mene ktorej koná na
základe plnej moci JUDr. Erik Solar ( navrhovatef drazby
v l.rade)

MIESTOKONANIA
DRAZBY:

949 01 Nitra, Fr.Mojtu 43 v sídle drazobnej spolocnosti

AUKCIOR s.r.o.
DATUM DRAZBY:

29.februára201ó

CAS OTVORENIA

10:30 hod.

DRAZBY:

DRAZBA:

I. Kolo drazby

OZNACENIE PREDMETU
DRAZBY:

Nehnuternosti vedené na Okresnom úrade Banská
Bystrica, katastrálnom odbore, obec Králiky pre kat úz

Králiky na LV c.1075 ako parc.c.753/33 - zast.pl

anadvoria ovymere 59 m2, parc.c.753/34 - zastpl
anádvoria ovymere 24 m2 v celosti a LV c.413 ako

parc.c.753/15 - trvalé trávne porasty o vymere 3167 m2,
parc.c.753/32 . zast.pl. a nádvoria o vymere 10 m2
v celostí. Jedná sa o parcely registra ,,C" evidované na

katastrálnej mape. Predmetom drazby sú d'alej
nehnuternosti vedené na Okresnom úrade Banská
Bystnca, katastrálnom odbore, obec Banská Bystrica pre
kat.úz. Radvañ na LV c.3242 ako parc.c.3835/10 - Trvalé
travne porasty ovymere 2568 m2, parc.c.3835/11 zast.pl. anádvoria ovymere 123 m2, parc.c.3835/12 zast.pl. anádvoria ovymere 17 m2, parc.c.3835/13 zast.p!. anádvoria ovymere 22 m2 a parc.c.3835/16 zast.pl. a nádvoria o vymere 37 rr>2 v celosti. Jedná sa
o parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape.
Predmetom drazby sú vyssie uvedené nehnuternosti

vrátane vsetkych súcastí a príslusenstva. Predmet drazby

sa drazítak ako ,,stojía lezí".
OP!S PREDMETU
DRAZBY A OPIS
STAVU PREDMETU
DRAZBY:

Poloha nehnutel'nostf: Pozemky - spolu 9 parciel sú mimo
zastavané územie obce. Nachádzajú sa na okraji
miestnej casti Banskej Bystrice - k.ú. Radvañ a
obce Králiky. Prístupné sú z miestnej komunikácie so
spevnenym povrchom, ktorá koncí na hranici pozemku

p.c.753/54. Vdanej lokalite je moznosf napojenia na
verejny vodovod a el. siet. Neddleko je zástavba
samostatne stojacich rodinnych domov, chata na

rekreáciu,

bezmenny potok. Vzdialenosf do

Bystríce je cea 10 km.

Banskej

Nehnutel'nosti ( pozemky ) na LV.c.413 s 1075 k.ú.Krállky:
Pozemok je na okraji obytnej casti obce Králiky, na
pomedzí k.ú. Radvañ a k.ú. Králiky aje vsúbore
pozemkov, urcenych na vystavbu rodinnych domov.
Prístupny je z miestnej komunikácie so spevnenym
povrchom, ktorá koncí na hranici pozemku p.c.753/34.
Vdanej lokalite je moznosf napojenia na verejny
vodovod a elektrickú sief. Ned'aleko je zástavba
samostatne stojacich rodinnych domov, chata na
rekreáciu a bezmenny potok. Obec Králiky má cea 580
obyvatel'ov. Vzdialenosf do Banskej Bystrice je cea 10 km.
Obcianska vybavenosf na úrovni obce. Je tu znacny
turisticky ruch a rekreacná oblasf, ztoho dóvodu je tu

zvyseny záujem kúpu pozemkov. Prístupny je z miestnej

komunikácie so spevnenym povrchom, ktorá koncí na

hranici pozemku p.c.753/34.

Nehnutel'nosti ( pozemky) na LV.c.3242 k.ú.Radvañ:
Pozemok pozostáva zo styroch parciel - p c 3835/11
p.c.383/12, p.c3535/113 a p.c.3835/ló. Pozemok je na
okrají obytnej casti k.ú. Radvañ miestna casf Banskej
Bystnce. Jedná sa o rovinaté, resp. mierne svahovité
pozemky. Prístupny je z miestnej komunikácie so
spevnenym povrchom, ktorá koncí na hranici p.c.753/34.

V danej lokalite je moznosf napojenia na verejny vodovod
aelektrickú sief. NecFaleko je zástavba samostatne
stojacich rodinnych domov, chata na rekreáciu
a bezmenny potok. Vzdialenosf do Banskej Bystnce je cea
10 km. Obcianska vybavenosf na úrovni obce. Je tu

znacny turisticky ruch a rekreacná oblasf, z toho dóvodu

je tu zvyseny záujem kúpu pozemkov. Na predmetny
pozemok bolo vydané Stavebné povolenie dña 20.12 200

pod c. 2P - 2000/03262/8PM, ev.c.597/2000 OÚ Banská
Bystrica na vystavbu rodinného domu. Na jeho
umiestnenie bolo vydané územné rozhodnutie c. ZP 2000/02343/8PM zo dña 4.9.2000 a vydané rozhodnutie
otrvalom vynatí zpol'nohospodárskeho pódneho fondu
pod c.3145/2000 - S dña 30.11.2000 na zastavanú piochu

ovymere 199 m2. Pozemok je mimo zastavané územie

obce.

PRAVA A ZÁVÁZKY
V1AZNUCE NA

PREDMETE DRAZBY:

Zálozné pravo ( LV c.413 ) pre pohfadávku

sporitel'ña,

a.s.

(ICO:

z 7.7.2009 -72/2009.

00151653)

c.zml

Zálozné pravo [ LV c.1075 ) pre pohl'adávku

sporitel'ña,

a.s.

(ICO:

z 7.7.2009-72/2009.

00151653)

c.zml.

00151653)

c.zml.

VSEOBECNÁHODNOTA
PODÜA ZNALECKÉHO

POSUDKUc.104/2015:
ZNALECKY POSUDOK
VYPRACOVAL:

NAJNIZSIEPODANIE:

51 644,50,-€

Ing.Martin Hanzlík, Krátka ul.c.2 949 01 Nitra
52 000^€

Slovenská

V 2717/2009

Zálozné pravo [ LV c.3242 ) pre pohl'adávku

sporiteíña, a.s. (ICO:
z 7.7.2009-1317/2009.

Slovenská

V 2717/2009

Slovenská

V 2717/2009

MIN1MÁLNE PRIHODENIE:

500-€

DRAZOBNÁ ZÁBEZPEKA:

5 200,-€

SPÓSOBZLOZENIA
DRAZOBNEJZÁBEZPEKY:

1 .Bezhotovostny prevod na úcet drazobníka c ú
SK2175000000004007964978 ato najneskór do otvorenia
drazby.

2.V hotovosti do pokiadne drazobníka avsak najneskór do
otvorenia drazby ak to nie je v rozpore so zákonom.

3.Formou bankovej záruky

4 Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif sekom ani

platobnou kartou.
DOKLAD O ZLOZENÍ

DRAZOBNEJZÁBEZPEKY:

1.Original príkazu na úhradu prostriedkov vo vyske
drazobnej zábezpeky. Úcastník bude pripusteny k drazbe
ak do otvorenia drazby bude drazobná zábezpeka
pnpisana na úcet drazobníka.

ZPotvrdenie o zlození hotovosti do pokiadne drazobníka

vpnpade,

ze

bola

drazobná

v hotovosti do pokiadne drazobníka.

zábezpeka

zlozená

3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie
LEHOTANAZLOZENIE

DRAZOBNEJZÁBEZPEKY:

bankovej záruky.

Najneskór do otvorenia drazby.

ADRESA NA ZLOZENIE

DRAZOBNEJ ZÁBEZPEKY:

VRÁTENIE
DRAZOBNEJ ZÁBEZPEKY:

AUKCIOR s.r.o., 949 01 Nitra, Fr.Mojtu 43.

l.Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby
bezhotovostnym prevodom na úcet úcastníka drazby ak

zlozil drazobnú zábezpeku na úcet drazobníka.

2.Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby v hotovosti
do rúk úcastníka drazby ktory zlozil drazobnú zábezpeku

v hotovosti.

3.Vrátením bankovej záruky.

SPÓSOBÚHRADYCENY
DOSIAHNUTEJ

VYDRAZENÍM:

Vydraziter je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením
v hotovosti ak to nie je v rozpore so zákonom do pokiadne

vsídle drazobníka alebo bezhotovostnym prevodom na

úcet drazobníka, c.ú. SK21750000000040079Ó4978 a to do
15 dní odo dña skoncenia drazby. Drazobná zábezpeka

sa

vydraziterovi

vydrazením.

TERMÍN OBHLIADKY:

zapocítava

do

ceny

08.02.2016 9.00 hod. a 15.02.2016 o 9.00 hod.

dosiahnutei

ORGANIZACNÉ
OPATRENIA:

Obhliadky sa konajú

po te!,

dohode

na

696 217( drazobník).

tel.c.0903

NADOBUDNUTIE

VLASTNÍCKEHO

PRAVA K PREDMETU
DRAZBY:

Ak vydraziteí zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením
vustanovenej lehote prechádza na neho vlastnicke
pravo dñom udelenia príklepu.

Drazobník vydá bez

zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo
¡ného prava vydraziteíovi potvrdenie o vydrazení
predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu
drazby spisuje notárska zápisnica vydó drazobník
vydrazitefovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu
notárskej zápisnice najneskór do 5 dní.
POZNAMKA:

Udelením príklepu a následnym. uhradením ceny
dosiahnutej vydrazením prechádza na vydrazitel'a
vlastnicke pravo k predmetu drazby. Podía ust. § 93 ods. 2
Zák.c.7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizácü speñazením
majetku zanikajú vsetky zabezpecovacie prava okrem
zabezpecovacieho prava k majetku tretej osoby, ktoré je
vskorsom poradí ako zabezpecovacie pravo, ktoré

zabezpecuje závazok úpadcu.
PODMIENKY

ODOVZDANIA
PREDMETU DRAZBY:

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo ¡ného prava
k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného
odkladu vydrazitelbvi predmet drazby a listiny, ktoré

osvedcujú vlastnicke pravo a sú nevyhnutné na
nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné

prava

vydraziteía

k predmetu

drazby.

Ak

¡de

o nehnuteínosf, podnik alebo jeho casi odovzdá
predchádzajúci vlastník predmet drazby na základe

predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice
adolozenia totoznosti vydraziteía bez zbytocnych
prietahov. O odovzdaní predmetu drazby vydraziteíovi
soíse drazobník zápisnicu vsúlade s ust. § 29 ods. 2
zák.c.527/2002 Z.z. o dobrovoínych drazbách.
UPOZORNENIE:

Úcastníkom drazby móze

byf osoba,

ktorá spíña

podmienky
ustanovené
zák.c.527/2002
Z.z.
a dobrovol'nych drazbách a dostavila sa s cieíom urobif

podanie.

NOTAR OSVEDCUJÚCI
PRIEBEH DRAZBY:

JUDr.Helena Rozborová, notar so sídlom 952 01 Vráble
Hlavná 1221.

POUCENIE:

V prípade, ak boli porusené ustanovenia zákona c.527/2002 Z.z.
o dobrovoínych drazbách a o doplnení zákona c.323/1992 Z.z.
o notároch a notárskej cinnosfi v znení neskorsích právnych predpisov,
moze osoba, ktorá tvrdí, ze fym bola dotknutá no svojich právach,

poziadaf súd, aby urcil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa urcenia
neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña

príkíepu okrem prípadu ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so
spáchaním trestného cinu a zároveñ ¡de o drazbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case príkiepu
hláseny trvaly pobyt podía osobitného zákona v tomto prípade je
mozné domáhaf sa neplatnosfi drazby aj po uplynutí tejto lehoty.

V prípade spolocnej drazby bude

neplatná len tá casf drazby,

ktorej sa takyto rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu je
povinná oznámif príslusnej správe katastra nehnuteíností zacafie

súdneho konania. Úcastníkom konania o neplatnosf drazby sú
navrhovateí drazby, drazobník, vydrazifeí, predchádzajúci vlastník
a dotknutá osoba. Ak vydraziterzmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu

za neplatnú, úcinky príkiepu zanikajú ku dñu príkiepu. Neplatnosf
drazby nie je mozné vysiovif z dovodu oneskoreného zacatia drazby, ak
bolo prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym

istym drazobníkom na tom istom miesfe a ak neumoznil viastník
predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby ¡né ako
vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.
V Nitre dña 26.januára 201á

Drazobník:

AUK.r.o.
FrañaMojtu 43,949 01 Nitra

l
í

MESTSKY URA]
BANSKÁ BYSTR1CA

-; Vyvc.scné dÜa:

-2.FEB.2016

i Zvescné dña:

podpis

