190011601

Oznámenie o dobrovoCnej d raí be
{podFa § 17 zákona c. 527/2002 Z.z.)

ll

Uznacenie drazobnika

1.

Obchodné meno/ meno
a príezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného
priestranstva

Lkonsolidacná, spol. s r.o.

Stefánikova

b) Orientacné/ súpisné císlo

9

c) Názov obce

Nitra

e) Stát

Slovenská republika

d)PSC

94901

III.

Zapísany:

Obchodny register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vlozka císlo 21675/N

IV.

ICO/ dátum narodenia

43987397

I■

Oznacenie navrhovaterov

II.

Obchodné meno/ meno
a príezvisko

PERLA NEGRA s.r.o.

Sídlo/ bydlisko

—

a) Názov ulice/verejného
priestranstva
b) Orientacné/ súpisné císlo

38

c) Názov obce

Banská Bystrica

e)Stát

Slovenská republika

III.

Zapísany:

Horná

IV.

ICO/ dátum narodenia

44 966 768

**•

Miesto konania drazby

b.

Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26,
Sídlo notárskeho úradu: JUDr. Jozef Ocef

Dátum konania drazby

01. marca 2016

Cas konania drazby

11:00 hod.

Kolo drazby

Prvé koio drazby (nejde o opakovanú drazbu)

Predmet drazby

974 01

Obchodny register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vlozka c ■
17020/S

G.

d)PSC

Predmetom drazby je nehnutel'nosf vedená na Okresnom úrade Banská Bystrica, katastrálne územie Banská
Bystrica, zapísanej na liste vlastníctva císlo 4019 ako:

•

iná budova (popis stavby: DOM) súpisné císlo 91, na parcele registra nC" císlo 1282,

•

parcela registra nC", parcelné císlo 1282, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vymera 623 m2.

podiel: 1/1.
Predmet drazby sa drazí tak ako ,,stojí a lezí".
Opis predmetu drazby

Dom súp.c.91 je budova, ktorá sa v súcasnej dobe nevyuzíva a jeho posledné vyuzitie bolo na restauracné
úcely s kanceláriami na poschodí. Dom bo! postaven;/ v roku 1928. Nachádza sa na území centrálnej mestskej
zóny na Hornej ulici v radovej zástavbe susednych objektov. Budova má ciastocné podzemné a dve nadzemné
podlazia, podkrovie nie je vyuzívané. Dvorná casf má jednopodlaznú znízenú casf s krovom, bez suterénu.
Obvodové steny hr. 400-500 mm sú murované z tehál plntfch pálenych, casf stien v suteréne je z kamenného
muriva,, stredová stena je hr. 600 mm tehlová. Priecky sú tehlové hr. 150 mm. Strop nad 1. PP zelezobetónovy
monoliticky, nad 1. NP zelezobetónovy trámovy, nad 2. NP dreveny trámovy s rovnym podhl'adom. Strecha je
sedlová s valbou, zlozitá s nerovnakou vyskou hrebeñov, krytina z eternitovych sablón, klampiarske konstrukcie
sú z pozinkovaného plechu. Schodisko je dvojramenné prefabrikované, betónové, konzolovite votknuté do
bocnych stien. Vonkajsie omietky uliónej steny sú vápennocementové zdrsnené, fasáda z dvornej casti je z
vápennych hladkych omietok, vnútorné omietky sú vápenné stukové hladké, podlahy sú v podzemnom podiazí
betónové, v prvom nadzemnom podiazí keramická dlazba a druhé nadzemné podlazie drevené parkety v
kanceláriách, v sociálnych miestnostiach keramická diazba. Okná sú drevené dvojité, vo vácsej miere
zdemontované. V roku 2009 sa objekt zacal rekonstruovaf. Pri rekonstrukcü bol odstráneny strop a strecha nad
dvornou jednopodlaznou prístavbou. Rekonstrukcia nebola dokoncená. Objekt je napojeny na elektroinstraláciu,
vodu, kanalizáciu a zemny plyn z verejnych sieti.
Opis stavu predmetu drazby

Stav predmetu drazby zodpovedá veku nehnutel'nosti.
Tak ako je uvedené v casti Opis predmetu drazby.
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:
- Ziadne

Touto cestou drazobník v súlade s § 13a zákona císlo 527/2002 Z.z. v znení neskorsích predpisov ziada vsetky
osoby, ktoré majú k predmetu drazby akékolVek prava alebo závázky alebo sú im známe skutocnosti o stave
predmetu drazby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytocného odkladu tieto oznámili (napr. vecné
prava, predkupné prava, nájomné zmluvy iné prava a povinnosti, iné vady)
Spósob stanovenia ceny predmetu drazby

Znalecky posudok, ktoryvypracoval:

Ing. Peter Villant, Agátová 539/4, 962 71 Dudince, císlo znaleckého posudku 2/2016.
Znalec stanovil cenu predmetu drazby na sumu 350.000,- Eur, slovom: tristopáfdesiattisíc EUR.

K

Najnizsie podanie

350.000,- Eur

Minimálne prihodenie

100,-Eur

Drazobná zábezpeka

a) vtfska

20.000,- Eur

b) spósob zlozenia
drazobnej zábezpeky

1.
2.

3.
4.

prevodom na císlo úctu drazobníka
vkladom v hotovosti na úcet drazobníka

postou, formou peñaznej zásielky dorucovanej do vlastnych rúk drazobníka
v hotovosti do pokladne drazobníka pred drazbou (u pozo mujeme záujemcov,

ze lehota koncí otvorením drazby)

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

platbu je potrebné identifikovaf variabilnym symbolom (VS): 190011601'

a pri fyzickej osobe uviesf meno, priezvisko a rodné císlo; pri právnickej osobe
uviesf obchodné meno, sídlo a ICO a to tak, aby bolo zrejmé, kto zábezpeku
zlozil - kto bude úcastníkom drazby. Upozorñujem prípadnych záujemcov, ze bez

vyssie uvedenej identifikácie nebude mozné platbu správne identifikovaf ría úcely
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 odosielatel'a
pod podmienkou, ze bude pripísaná na úcet príjemcu.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou alebo sekom.
c) doklad preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky

1.

2.

3.

4.

5.

6.

pri prevode na úcet - potvrdenie banky oprijatí 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 v hotovosti na úcet - potvrdenie banky o vklade 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 vtfske drazobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu,
na dorucenie do vlastnych rúk drazobníka, a to pod podmienkou, ze zásielka
bude spósobilá na prevzatie drazobníkom pred uplynutím lehoty na ziozenie

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 ohradu na vysku podania) na
drazbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plnif 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 zlozitePovi
udeieny príklep (bez ohl'adu na vysku podania) na drazbe (riadne
identifikovanej) budú peniaze vydané drazobníkovi
pri vklade v hotovosti do pokladne drazobníka - príjmovy pokladnicny doklad

vystaveny drazobníkom

d) lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky

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

e) vrátenie drazobnej zábezpeky

Drazobník bez zbytocného 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 prípade upustenia od drazby vráti drazobník zlozené drazobné
zábezpeky bez zbytocného odkladu (prevodom na úcet úcastníka drazby
alebo postou formou peñaznej zásielky dorucovanej do vlastnych rúk).
Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením
Drazobná zábezpeka sa vydraziteFovi zapocítava do ceny dosiahnutej vydrazením.

Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vyssia ako 6 640 eur, je vydraziter povinn^ zaplatif cenu dosiahnutú
vydrazením hnecT po skoncení drazby.

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

Ak bola vydrazitetom zlozená drazobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydraziter povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v plnej vyske v lehote vyssie uvedenej, drazobník je
povinny bez zbytocného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydrazenim vrátif vydraziterovi zárucné listy.
Cenu dosiahnutú vydrazením nie je mozné zaplatif zapocítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Obhliadka predmetu
drazby (dátum)

dña 09.02.2016 o 11:00 hodine
dña 23.02.2016 o 11:00 hodine
Vsetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom
obhliadky na tel. c.: 0902 288 444

Miesto obhliadky

Miesto kde sa nehnutefnosf nachádza

Organizacné opatrenia

Preukázanie totoznosti

Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby

Ak uhradil vydraziter cenu dosiahnutú vydrazenfm v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo
alebo iné pravo k predmetu drazby udelením príklepu.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydraziteCa vsetky prava a závázky spolu s právami a povinnosfami vyplyvajúcimi
z pracovnoprávnych vzfahov, oprávnenie pouzívaf 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 dusevného vlastníctva, ktoré sa
tykajú podnikaterskej cinnosti vydrazeného podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
dusevného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí vv'konu tychto práv. Ak ide o casf podniku, prechádzajú na
vydrazitel'a vsetky prava a závázky, ktoré sa tykajú tejto casti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych
vzfahov.
Ak ide o vydrazenie podniku alebo jeho casti, rucí vlastník podniku za splnenie závázkov, ktoré presli s prechodom

práv k podniku alebo jeho casti na vydrazitel'a.
Podmienky odovzdania predmetu drazby

P0UÉen¡e pOdPa § 21 ods" 2 aá • ^kona c. 527/2002 Z.z. o dobrovornych drazbách:

a neplatnÚ' Ú6inky príklePu zaniNú ku dñu príklepu.

a) titul

1

Notar

b) meno

c) priezvisko
sídlo

Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26

Notársky úrad; JUDr. Jozef Ocel'

uvedenych vtomto

VNitre, dña 28.01. 2016

Siefanikova 9/949 01 Mitra

ICO: 43 987 397/hfóf 2022793267

Okr. súd v NR, Oddiel:«£o>vloíka cfelo: 21675/N

1.konsol¡dac"n¿spol. s r.o.

MESTSKY ORAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vvvcscfié dña

- 5 FEB. 2016

^vesené dña;

odpis

V
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