Oznámenie o drazbe
uctio. H.r.o. ako dra^obník
' . z. o dobrovol'nych
iadok) vplatnom
vykonaní dra2by a
^inenie o draábe:

oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb v zmysle ustanoveni zákona £.
drazbách a o doplneni zákona &. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej clnnosti
znenf {d'alej Jen ,,zákon o dobrovoftiych drazbách") zverejñuje na základe
v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovol'nych dra2bách nasledovné

OznaCeniedraíobnfka :

ProAuctio s.r.o.

ICO:

45 408 441

Sídio:

Horná 2,974 01 Banská Bystrica

Zapísany vregistri:

Obchodny' register Okresného súdu Banská Bystrica, oddieí Sro, vlozka 5.

Konajúci:

Mgr. Slavomír JanSo, konatel'

17775/S

Navrhovaterora drazby sú osíatnl vlastníd bytov a nebyíovych priesiorov v byíovom dome súpisné ííslo
5950, k.ú. Radvaií v zastúpení;

Obchodné meno / Meno
a priczvisko:

SPRAVBYT, s.r.o.

ICO / Dátum narodenía :

31647 669

Sídlo/Bydlisko:

Nám. £. Stúra 13, 974 05 Banská Byjstrica

Zapísan^ v regístri;

Obchodn^ register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vlo£ka oíslo:
3427/S

Konajúci:

Karol PIKULA, konatel* spoIoCnosti

Dátum konania draáby:

Notársky úrad JU Dr. Daniela Vozárová, 974 01 Banská Bystrica
23.06.2016

Cas otvorenia drazby:

08:30 hod.

Drazba:

l.kolodrazby

Oznaéenie predmetu

Predmetom drazby je súbor vecí, ktory tvoria nefmutel'nosti nachádzajúce sa
v okrese Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálnom území Radvañ,
evidované Okresnym üradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva 5.3680 ako:

Miesto konania draíby:

drazby:

- byt Císio 21, nachádzajúcí sa vo vchode Císlo 12, na 7. poschodí bytového domu
súpisné ¿fslo 5950, kíor^ je postaveny na parcelách Císlo KN-C 3361, 3362/1,
popis stavby: bytovy dom,

- a k vlastníctvu bytu 6. 21 prislúchajúci spoluvlasrnícky podici priestoru na
spoloCnych óastíach a spoloenych zariadeniach domu vo vy§ke; 647/64985
Spoluviastnícky podiel: 1/1

/d'alej len ,,predmet drazby1'/

Opis predmetu drafcby
a jeho prísluSenstva:

Predmct drazby teda byt £S. 21 sa nachádza v obytnom dome s obvodovym
pórobetónovym panelovym pláSfom, ktory bol dany do uzívama podl'a
dostupnych podkladov v roku 1981. Dom je devaf podlaán^, sesr* vchodovy, s
osobn^mi vyt'aíimi. prízemie obchodné prevádzky a spolodné priestory, ostatné
podlazia tvoria byty (dva byty na podlazí). V roku 2012 boli v celom dome
vymenené póvodné okná a dvere za plastové, dom bol zatepleny, bola vymenená
streSná krytina, bleskozvod a klampiarske konátrukcie, bolt osadené el. vrátniky.
Byt ó. 21 pregiel v roku 2004 kompletnou rekonátrukciou, pricom bola jedna izba
predelená na dve a tak vznikla dispozfcía s tromi izbami, no jedna je priechodzia

a bez priameho osvetíenia (okna), bola vybudovaná nová kfipetña, samostatné
WC a nova kuchyiia, boli opravené omietky a polozené nové podlahy a dlazby.

Bytové jadro murované s keramickym obkladom. Steny v byte síierkové. Podlahy
v izbách piávajúce, v ostatnych priesíoroch keramická dlaíba. Kucltynská Hnka

na báze dreva di. 2,4 bm s ptynov^m gporákom s elektrickou rúrou a s odsávaCom

pan Kuchynsky drez s nereeovym umyvadiom. V kúpel'ni sprchovací ki'tí,
keramické umyvadlo. WC samostatné kombi s umyvadtom. Vodovodné batérie
nerezové pákové. Okná sú plastové s vnútornymi Al zalüziami. Vnútorné dvere
dyhované. Vykurovanie úsíredné diattcové, radiátory paneiové s rcgülacnymi
hlavicami a s meraími tepla. V chodbeje vstavaná skrina. Zjednej izbyje vychod
na balkón. Byt pozostáva z Iroch izieb a prístusenstva, ktoré tvorí kuchyña,
predsieñ, kúpefña, WC, balkón a pivnica.

Opis stavn predmetu
drazby:

OznaScnie a opis práv
a závazkov viazniícich
na predmele draáby:

Predmet draábyje v technickom stave primeranom jeho veku, vykonanym
rekonStrukciam a údrábe.

Nasledujúce zálozné pravo osíáva aj v prípade úspegnej drazby zapísané na LV
a. 3680, neovplyvñuje vSak hodnotu predraetu drazby a bude zabezpeíovaf
budúce pohl'adávky vzniknuté v case po zaplatení ceny dosiahnutej vydrazenfm,

zprávnehotituludefínovanéhoustanovením § 15ods.l zákonaC. 182/1993 Z. z.

o víastníctve bytov a nebytovych priestorov v zneni neskorSích predpisov,

-

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE § 15 Z 182/93 ZB. V
PROSPECH OSTATNYCH VLASTNÍKOV BYTOV DOMÜ C.S.5950
- 617/97.

Predmet drazby sa prevádza na vydrazitel'a nezat'a^eny iiasledujúcimi

záloznymi právami, ato bez ohl'adu na rozsah ich uspokojenía zvjfaáku
drazby:

-

-

Zistená cena predmetu

Na byt 5.21/VII. poschodie, vchod 12 a podiel 647/64985 na spolocnych
dastiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohradávku Slovenská

sporitel'ña, a.s., TomáSikova 48, 832 37 Bratislava, itO: 00 151 653 5,
zml. V 4040/2010 zo dfta 6.9.2010 - ÓZ 2239/2010
Na byt t. 21/VIL poschodie, vchod 12 a podiel 647/64985 na spolocnych
Castiach a zariadeniach domu; ExekuCny prikaz na zriadeníe exekucného
zálo2ného prava a.EX 42854/15 zo dría 9,3.2016, súdny exekútor JUDr.
Rudolf Krut^, PhD., Záhradnfcka 60, 821 08 Bratislava ( zápis do KN
J6.3.2016)-cz983/2016

64 400,00 €

drazby :

Sposob zistenia ceny
predmetu drazby:

Znaleck^ posudok C. 14/2016 zo dña 24.01.2016, vypracoval znalec Ing. Jan
Vífazka, e.C. 913786 znaíec v odbore stavebnictvo

Najnizgie podanie:

64 400,00 €

Minimáine prihodenie:

íoo,oo e

Drazobná zábezpelca:

12 000,00 e

SpSsob zlozenía

V peniazoch, ato bezhotovostnym prevodom na üCet drazobnika IBAN: SK38
0900 0000 0050 4398 7194 pod variabiln^m symbolom : 1122016, alebo
vhotovostí vmieste konania drazby, prípadne zlozením peñazí do notárskej

dra2obnej zábezpeíy:

úschovy.

Vo forme bankove} záruky

Drazobnú zábezpeku nic je mozné zlozif Sekom ani platobnou kartou.

Adresa na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, alebo miesto konania draíby,
ato vylufine vdeñ konania draiby avíase najskór jednu hodinu pred éasom
otvorenía drazby.

Doklad
preukazujúci zlozenie

draíobnej zábezpeky:

Original prfkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vySke drazobnej

zábezpeky. Úcastník bude pripusteny k draábe, ak do otvorenía draiby bude
drazobná zábezpeka pripísaná na ú£et drazobnfka.

Príjmovy pokladniíny doklad prcukazujúci zlozenie peñaznej hotovostí vo vySke
drazobnej zábezpeky.

Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej
záruky.

Origináí alebo overcná kópia dokladu preukazujúceho zlozenie zábezpeky do
notárskej úschovy.

Lehota na zlo2enie
drazobnej zábezpeky

Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky zaSína dñom zverejnenia oznátnenia
o dra%be v Obchodnom vestníku a kongf stanovenym ¿Sasom oívorenia drazby.

Vráíenie draíobnej

Neúspe&iym úCastníkom drazby, ktorí zlo2i1i drtóobnú zábezpeku v hotovosti,
bude drazobná zábezpeka vráíená hned' po skonáení drazby. Neúspe§nym
úCastníkom drazby, ktorí zloÜIi drazobnú zábezpekii bezhotovosinym prevodom
na úCet dra2obaíka, bude drazobná zábezpeka vrátená bezhotovostn^m prevodom
bez zbytoc'ného odkiadu po skongeni, a to na üéet oznaSen^ ftCastníkom draíby.

zábezpeky:

Sp6sob úhrady ceny
dosialmutej

vydraSením:

Ak je cena dosiahnutá vydraíením vySSia ako 6.640 €, je vydraáite]' povinny
zaplatlf cenu dosiahnutü vydrazením do 15 dní od skonáenia draíby, ak sa

vydraiÉiter s navrhovaterom drazby nedohodnú inak.
Ak nie je cena dosiahnutá vydraZením vySSia ako 6.640 6, je vydraáiíel' povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydraíením hned' po skonCení drazby.

Cenu dosiahnutú vydrazením je moíné zaplatif v hotovosti hned' po skonfiení
dj-a2by vmíeste konania drazby, v hotovosti vmieste sídla drazobníka, aiebo
bezhotovostnym prevodom na úcet dra^obníka IBAN: SK38 0900 0000 0050
4398 7194, pod variabilnyfn symbolom : 1122016.

Drazobná zábezpeka zlozená v peniazoch sa vydraáitel'ovi zapoCítava do ceny
dosiahnutej vydraíením.

Obhliadky predmetu
drazby:

Miesto obhliadky:
Organizante opíitrenía
k obhliadkam:

1. termín 02.06.2016 o Í5:00hod.
2.tennfn 16.06.2016 o 15:00 hod.

Námestie Kudovíla Stúra 12, Banská Bystrica
Záujemcovia o obhliadku predmeru draíby sa prihlásia telefonicky najneskór 24
hodín pred stanovenym terminom obhliadky na telefónne ¿ísio : 0911 802 199,
pocas pracovn^ch dní, véase od 8:00 hod. do 17:00 hod. ObhÜadky je mozné

vykonaf aj mimo tenníny stanovené v oznámeni o drazbe, aváak vylufinc po
predchádzajúcej dohode s drazobníkom.

Nadobudnutie
vlastníckeho prava k
predmetu draíby:

Podmienky odovzdania
predmetu drazby:

Ak vydraáitef zaplatí cenu dosiahnutú vydraáenim v ustanovcnej lehote,
prechádza na neho vlastnícke pravo dflom udelenia príklepu. Draáobník vydá bez
zbytoc'ného odkiadu po nadobudnuEí vlastníckeho alebo iného prava vydraáitel'ovi
potvrdenie o vydraáenl predmetu draíby, a v prfpadoch, v kíorych sa o priebehu
drazby spisuje notárska zápisnica, vydá draáobník vydra2ite!'ovi dve vyhotovenia
osvedüeného odpisu notárskej zápisnice.

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá
drafcobník bez zbytoóného odkiadu vydrazitel'ovi predmet drazby a listúiy, ktoré
osved^ujú vlastnícke pravo a sú nevyhnuíné na nakladaníe s predmetom draíby,
aíebo osvedCujú iné prava vydrafcitera k predmetu drafcby.
Ak ¡de o nebnutel'nosf, podnik alebo jcho iSast', odovzdá predchádzajúci vlastnfk

bez zbyto&vych pnefahov predmet draíby, ato na zákiadc prediolenia
osvedSenélio odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a
Drazobnfk je povinny na mieste spisaf zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.

VSctky nákiady spojené s odovzdaním a prevzatfm prednietu drazby nesie
vydraáiter.

Nebezpeeenstvo ákody na predmete drazby prechádza z navrhovaíel'a drazby na
vydra^iícl'a dñom odovzdania predmetii draáby.

PouCenic podl'a § 21
ods. 2 az 6 zákona

í. 527/2002 Z. z.
o dobrovol'nyeh

drazbách :

V prípade, ak bou pomScnó ustanovenia tohto zákona, moze osoba, ktorá tvrdf, 2e
tym bola dotknuíá na svojich právach, poziadaf súd, aby uráíl neplatnosf dra?'by.
Pravo domáhat" sa urania neplatnosti draáby zaniká, ak sa neuplatuí do troch
mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dovody neplatnosti draáby súvisia

so spáchaním trestnélio eínu a zároveil ide o drazbu domu alcbo bytu, v ktorom
má predchádzajúci vlastník predmerii drazby v case príklepu híásen^ (rvaly pobyí
podi'a zákona S. 253/1998 Z. z. o híásení pobytu obcanov Slovenskej rcpubliky a
rcgistri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znenf zákona C. 454/2004 Z. z., v
tomlo prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí íejto iehoty.
V prípade spoloCnej drazby bnde neplatná len tá íasf drazby, ktorej sa takyío
rozsudok tyka.

Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a prvého odseku tohto pouCenia, je
povinná oznámif príslugnému Okresnému úradu zaCatie súdneho konania.
Ueasiníkmi súdneho konania o neplatnost* draáby podl'a prvého odseku tohto
pouCenia, sú navrhovatel" dragby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba, ktorá pódala na siide zalobu o urcenie neplaínosti drazby.
Ak vydrazitel1 zrnaril draábu alebo ak súd urCil drazbu za neplatnú, úeinky
príklepu zanikajü ku dilu príklepu.

Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovit' z ddvodu oncskoreného zaíatia draáby,
ak bolo prfainou oneskoretiého zaCatía drazby konanie inej drazby tym istym

drazobníkom na tom istom mieste a ak neumoznií vtastník predmetu drazby, ako
aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu
obhliadkii predmetu dra2by.

Notar osvedénjúci
priebeh draíby:

.ÍUDr. Daníela Vozárová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Za draíobníka:

2016

V Baiiskcj Bystríci, drta '* • ° '

Karol

konatel' sp.díoc'nosti

onater spolofinosti
ProAuctío s.r.o.

SPRAVBYT, s.r.o.

MESTSKY U'RAB
BAN-SKÁ BYSTRÍCA
. Mi í

«5apis

2016

OSVEDCEME
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvediSuiem pravosf podpisu: Karol Pikula, dátum narodenia
A¿.IJSJ.r.e

bytornBrusno,

. ktorého(ej) toto&iosf som zistil(a) zákonnvm

sposobom, sposob zisiema totoznosti: platny doklad totofcosti - úradn? doklad: Obciansky preukaz, seria a/alebo

¿MiH^^X1"*111^podpísal(a)- Ct*

í

d

Banská Bystricadña 18.5.2016

Zuzana Pleáková
zam^tnanec poveren^ noíárom

te.

Ujíozúrncnie! Noiíír legaliíáciou
neosvedétye pravdivosf skiitoCností
uvádznnych v listine (g58 ods. 4
Nolárskelio poríadku)

