¡LNEJORAZBE
(zákon c. 527/2002 Z. z. o dobrovoFn^ch drazbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady c.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej cinností (Notársky poriadok) v znení neskoráích predpisov).

Oíslo drazby: 01/2016
Drazobník

obchodné meno:

Imagination, spol. s r. o.

Jilemnického 58/1714, Partizánske, PSÓ: 958 03, SR

sídlo:
právna forma:

spolocnosf s rucením obmedzenym

IÓO:

44 150 083

Oznacenie registra:

Obchodntf register Okresného súdu Trencín
oddiel: Sro, vlozka eíslo 20343/R
Ing, Marcel Bohunskf - konatef spoloónosti

oíslo zápisu:
statutámy orgán:

(cfalej len ,,drazobnfk")

Navrhovatef drazbv
obchodné meno:

FINANC PARTNERS s.r.o.

sídlo:

Jesenského 230/7, Partizánske, PSÓ: 958 01, SR

právna forma:

spolocnosf s rucením obmedzenym
36 783 323
SK2022386685
Obchodm? register Okresného súdu Trencín
oddiel: Sro, vlozka aislo 20123/R
JozefBóka - konatef spoloónosti

IÓO:
IÓ DPH:

oznacenie registra:
oíslo zápisu:

statutámy orgán:

(cfalej len unavrhovatef draíbf alebo nveritefu alebo aj ,,zálozny veritel")
Dátum konania draiby:

29. a p rila 2016

Óas otvorenia draiby:

11:00 hod.

Miesto konania draíby:

Hotel Arcade***, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica, SR

Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazbv:
Základná épecrfikácía:

Ófsio listú vlasíhíctva;

■' 'S.
i

pkres;

'

Katastráiny úrádi

Katastrálne územie:
424

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Okresn^ úrad Banská Bystrica, katastráiny odbor

Banská Bystrica
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¿poznámíky '
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prísIuénosfkZÜO'-ELi:

Par. reg. ,,C" - 2000/17

Záhrady

695m2

1

Par. reg. ,,C" - 2037

Zastavané plochy a nádvoria

110m2

1

Stavby:

•

"

'

^

'' ,'

:§úpfené fiíslo:
3796

p^plgstávoyí' . ,

Üruh^staytíy:

Rodinn^ dom

10

paréele (Sfelo: .±\
2037

&jtídí&lii'MWIka)003!ri&tL
1/1

Spoluvlastnfci predmetu drazby: ziadny
Opis predmetu drazby:

Rodinny dom súp.c.3796 na parc.c.2037 sa nachádza v zastavanom území
mesta Banská Bystrica. Prístup k objektu je po asfaltovej komunikácií.
Napojentf je na rozvod elektrickj energie, verejn^ vodovod.rozvodnú sief
plynu a odkanalizovany do verejnej kanalizacnej siete. Objekt je
podpivniceny a má dve nadzemné podlazia. Rodinny dom bol dany do
uzívania

v

roku

1971.

V

¿ase

ohodnotenia

bol

technickom

stave

zodpovedajúcom veku a údrzbe.

I.PP - prácovña s kotolñou,garáz,schodiste a skladové priestory,
I.NP - veranda,chodba so schodiérom.kuchyña.komora.kúperña.WC.tri
izby,
II.NP - chodba so schodiSrom,kuchyña,komora,kúperña,WC,tri izby,balkón,
Stavebno-technicky popis:

Základy sú betónové s izoláciou,zvislé nosné konstrukcie sú z
pórobetónovych tvárnic hr.do 40 cm,strecha piocha s tepelnou
izoláciou.krytina nova z pozinkovaného plechu,stropy zelezobetónové s
rovnym podhradom.schody s povrchom z PVC.klampiarske konstrukcie
pozinkovany plech,deliace konstrukcie murované z tehál.vnútorné omietky
vápenné hladké,vonkajsie skrabany brizolit.dveré hladké plné alebo
zasklené v ocefovych zárubniach.okná sóasti drevené dvojité s vonkajsími
plastovymi roietami a sÉasti plastové(na priegelí od ulice).Podlahy drevené
vlysové,PVC a keramické dlazby.v podzemnom podlazí cementov^
poter.Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja.príprava TUV je

v zásóbníkovom ohrievafii napojenom na kotol ÚK,vykurovanie teplovodné

kotlom na plynné palivo a kotlom na tuhé palivo.vykurovacie telesá
ocerové
clánkové.elektroinstalácia
svetelná
a
motorická.elektrick^
rozvádzaS s automaticktfm istením.Kuchyña ha prvom podlazí je vybavená
kuchynskou linkou na báze dreva.drez sma1tovan$,batéria páková.sporák
plynovy,odsávac pár,keramicky obklad.Kuchyña na druhom podlazí je
vybavená kuchynskou linkou na báze dreva.drez nerezoví.batéria
páková.sporák kombinovaní.odsávac pár.keramick^ obklad.Samostatné
WC na obidvoch nadzemnych podlaziach sú bez umyvadla,keramick9

obklad a dlazba.V kúperniach na obidvoch podlaziach sa nachádza rovnaké
vybavenie - vana oceFoyá smaltovaná.umyvadlo.batérie pákové.keramicktf
obklad a dlazba.V práóovni v podzemnom podlazí sa nachádza vana
ocel'ová smaltovaná s obycajnou batériou.

Popis práv a závázkov
k predmetu draiby:

Na pare. C-KN 2000/17, 2037 + stavba ó.s. 3796 na pare. C-KN 2037: Zálozné
pravo pre pohFadávku :FINANC PARTNERS,s.r.oMJesenského 230/7, 97401
Banská Bystrica,lCO 36783323, c.zml.V 2121/2015 zo dña 18.5.2015 1450/2015

Znaleckf posudok:
Císlo znaleckého posudku

Meno znalca:

Dátum vyhotovema:

Véeobecná cena odhadu

57/2016

Ing. Jana Hurtisová

17. marca 2016

132.000,00 EUR

NajnizSie podante:

132.000,00 EUR

Minimáine prihodenie:

350,00 EUR

Vféka drazobnej
zábezpeky:

Spósob zlozenia
drazobnej zábezpeky:

5.000,00 EUR

Úcastník drazby je povinny zlozif drazobníkovi alebo do notárskej úschovy
drazobnú

zábezpeku
vpeniazoch
alebo
vo
forme
bankovej
záruky
s preukázaním potvrdenia o úhrade tymto alebo zákonom povolenym spósobom.
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif sekom ani platobnou kartou.
Adresa a ófslo úótu na
ziolenie drazobnej
zábezpeky:

Imagination, spol. s r. o., Jilemnického 58/1714, Partizánske, PSÓ: 958 03, SR,
UniCredit Bank, a.s. pobocka Nitra, císlo bankového úctu: 136 301 4000/1111
(SK94 1111 0000 0013 6301 4000).

Lehota na zloíenie
drazobnej zábezpeky:

Drazobnú zábezpeku mozno zlozif do otvorenia drazby u drazobníka.

Doklad, preukazujúci

zloÉenie drazobnej
zábezpeky :

Vtfpis z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úctu
drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy úcet
drazobníka v hotovosti, príjmov^ pokladnicny doklad, vystaveny drazobníkom,
banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

Spósob vrátenia
drazobnej zábezpeky:

Drazobník vráti úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil drazobnú
zábezpeku alebo listinu préukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytocného
odkladu po skoncení draáby alebo upustení od drazby, najneskór vsak do 5 dní
od skonóenia drazby alebo od upustenia od drazby. Vprfpade, ze dójde
k zmareniu drazby; tzn. vydraziteF neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú
vydrazením, drazobná zábezpeka zlozená vydraziterom vrátane jej prísluáenstva
sa pouzije na úhradu nákladov zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba,
zúctuje sa zostávajúca casf drazobnej zábezpeky zlozená vydraziterom, ktory
spósobil zmarenie drazby na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov
zmarenej a opakovanej drazby sa zostávajúca casf vráti vydraziterovi, ktory
spósobil zmarenie drazby. VydraziteF, ktory spósobil zmarenie drazby je povinny
na vyzvanie drazobníka uhradif tú casf nákladov drazby, ktorú nepokryva
drazobná zábezpeka ním zlozená; to platí aj pre náklady opakovanej drazby,
konanej v dósledku zmarenia predchádzajúcej drazby vydraziterom.

Úhrada ceny dosiahnu
tej vydrazením:

V zmysle ustanovení § 26 ods. 3,

5 az 8 zák. 5. 527/2002 Z. z. o dobrovoCnych

drazbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady c. 323/1992 Zb. o

notároch a notárskej fiinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorsích predpisov
(cfalej ten ,,zákon 6. 527/2002 Zz.") sa drazobná zábezpeka zapoóítava
vydraziterovi do ceny dosiahnutej vydrazením. Zostávajúcu casf ceny,
dosiahnutej vydrazením je vydrazitef povinntf zaplatif draz"obníkovi do 15 dní od

skonfienia drazby, pokial1 sa vydraziteF nedohodne s navrhovateíom drazby inak,
a to v hotovosti alebo bankovtfm prevodom na úcet drazobníka, podra vysáie
uvedenych bodov v 6asti Drazobná zábezpeka. V prípade spolocnej drazby je
vydraziter povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením, ak nie je vyéáia ako 3
300 EUR, linea" po udelení príklepu. Ak bola vydraziterom zlozená drazobná
zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydrazitef
povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v plnej vyáke v lehote podía § 26
ods. 4 az 5 zákona 6. 527/2002 Z.z., drazobnfk je povinny bez zbytocného

odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydrazením vrátif vydraziterovi zárucné
listy. Cenu dosiahnutú vydrazenfm nie je mozné zaplatif zapocítaním. Platba
zmenkou je neprípustná.

Obhíiadka predmetu
drazby/dátum a óas:

Obhliadka 1 : 19.04. 2016 o 15.00 hod.
Obhíiadka 2: 26.04. 2016 o 15.00 hod.

Organizaóné pokyny kobhüadke 6. 1 a kobhliadke 6. 2: Blizáie informácie
a pokyny sú k dispozfcii na telefónnych 6íslach étatutárneho zástupcu
drazobníka:
0950 446 666,
0905
560 050,
prípadne
mailom
na
info@imagination.sk; www.imagination.sk
Podmienky úóasti
na drazbe pre
právnické osoby:

Vprípade, ak bude úfastníkom drazby právnická osoba, jej statutárny orgán
resp. spinomocnentf zástupca s pfsomne udelenou plnou mocou s úradne
osvedóen^m podpisom od Statutárneho orgánu právnickej osoby, je povinny pred
easom otvorenia drazby prediozif drazobnfkovi original vtfpisu zobchodného
registra alebo iného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, a to nie
staráí ako 3 mesiace alebo jeho úradne osvedcenú fotokópiu taktiez nie starsiu
ako 3 mesiace.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydrazitefovi:

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitera udelením príktepu
a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením. Uzívacie pravo prechádza na
vydrazitera odovzdanfm predmetu drazby zápisntcou o odovzdaní. Ak nadobudol
vydraziteF vlastnícke pravo alebo iné pravo k predmetu drazby, je drazobník
povinní podra podmienok uvedentfch v oznámení o drazbe odovzdaf predmet
drazby a listiny, ktoré osvedfcujú viastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom drazby alebo osvedéujú iné prava vydrazitera k predmetu drazby,
bez zbyto6ného odkladu vydraziteFovi; vydraziteF prevzatie predmetu drazby
písomne potvrdl. Ak ide o predmet drazby podFa § 20 ods. 13 zákona 6.
527/2002 Z.z., predchádzajúci víastnfk je povinntf odovzdaf predmet draiby na
základe predlozenia osvedeeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia
totoznosti vydrazitera podra podmienok uveden^ch v oznámenf o drazbe bez
zbytoóntfch priefahov. Drazobník je povinntf na mieste splsaf zápisnicu o
odovzdaní predmetu drazby. V zápisnici uvedie okrem oznacenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu drazby, drazobníka, vydrazitera a
predmetu drazby najmá podrobntf opis stavu, v akom sa predmet drazby vrátane

prísluáenstva nachádzal pri odovzdanf práv a závázkov viaznucich na predméte
drazby. Ak ide o prechod práv vofii tretím osobám, je drazobník povinnf podra
podmienok uvedentfch y oznámení o drazbe oznámit' tentó prechod tretím
osobám bez zbytocného odkladu. Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby
podpíéu predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydraziter a drazobník. Jedno
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia
dostane vydraziter. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpisat1 alebo ju
prevziat1, tato skutocnost' sa vyznafií v zápisnici a zápisnica sa povazuje za
odovzdanú aj tejto osobe; o tom drazobník tuto osobu poucl Véetky náklady
spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydraziter. Tato
povinnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by ináfc nevznikli, ak ich svojou vinou
spósobil predchádzajúci vlastník, majiter alebo drazobník alebo ak im tieto
náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpecenstvo skody na predméte
drazby prechádza z navrhovatera drazby na vydrazitera dñom odovzdania
predmetu drazby, v ten ¡sty den prechádza na vydrazitera zodpovednosf za
ákodu spósobenú v súvislosti s predmetom drazby. Ak je vydraziter v omeékanf s
prevzatím predmetu draíby, nesie nebezpecenstvo Skody a zodpovednosf za
Skodu vydraziter.

Notér, ktoi? osvedóf

Pnom^hkou^¿ápisnicou:

Notársky úrad - Mgr. Martín Vfskok, notar so sídlom Februárová 153/3,
Partizanske, SR

Upozorñujeme véetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu preukázaf
najneskór do zaóatia drazby a uplatnif na drazbe ako drazitelia.

Úcastníkom drazby móze byt' osoba, ktorá spfna podmienky ustanovené zákonom c. 527/2002 Z.z.

o dobrovol'nych drazbách a dostaviía sa na drazbu s c¡el'om urobit1 podanie.

Pouóenie podía ustanovenia § 17ods. 1 pfsm. I) zákona ó. 527/2002 Z. z.
V prípade, ak boli porusené ustanovenia zákona 6. 527/2002 Z. z., móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola
dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby urcil neplatnosf 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 trvaíy pobyt podra 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 tyka (§ 23 zákona e.
527/2002). Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a § 21 ods. 2 zákona ó. 527/2002 Z. z., je povinná
oznámit' prísluánej správe katastra nehnutemostí zacatie súdneho konania. Úcastníkmi súdneho konania o
neplatnosf drazby podl'a prvej vety sú navrhovatef drazby, drazobník, vydrazitef, predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba podra § 21 ods. 2 zákona 6. 527/2002 Z. z. Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil
drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z
dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby
tym istym drazobnikom na tom istom mieste a ak neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

V Partizánskom, dña 23. marca 2016

Za drazobníka:

Ing. lyiarceTBohunsky
Konatel'sspo ocnosti

Imaginatiop, spol. s r. o.
Za navrhovateía drazby:

MESTS1 CY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRÍCA
Jozef Bóka

Konatel' spólócnósti'/ *" \

FlNANCPARTNERfe s, r. o\

Vyvescaé dña:

- 4 APR. 2016

Zvescnc dña:

podpis "

