Oznámenie o drazbe

&

uíctio $;rjb. ako drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'nych draáieb v zmysie ustanovení zákona c\

\£2ffi0O2 &A o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona &. 323/1992 2b. o notároch a notárskej Cinnosü

(Notár^l^j^ríadok) vpiatnom znení (d'alej len ,,zákon o dobrovol'ny"ch draXbách") zverejríuje na základe

.,

__

ykonaní drazby a v zmysie ustanovenia § 17 zákona o dobrovorn^ch draábách nasledovné

Uznámenie o drazbe;

OznaCeníe dra2obnfka ;

ProAucíio s.r.o.

ICO:

45 408 441

Sídlo:
Zapísany v registrí:

Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Obchodn^ regisíer Okresného súdu Banská Bystrica, oddtel Sro, vlozka C.
I7775/S

Konajúci:

Mgr. Slavomír Jan§o, konatel'

Navrhovaterom draíby sú ostatnívlastníci byíov a nebytovyeh priestorov v bytovom dome súpisné iííslo
1797, k.ú. liad vari v zastúpení:

Obehodné meno / Meno

spravbyt; s.r.o.

a priezvisko:

ICO / Dátiim narodenia :

31647 669

Sídío / Bydlisko;

Nám. K. Síúra 13, 974 05 Banská Bystrica

Zapisany v registri:

Obchodny register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vlozka iííslo;
3427/S

Konajúci:

Karo! PIKULA, konatel' spolocnosti

Dáíum konania draíby:

Miesío konania draiby:

Notársky orad JUDr. Daniela Vozárová, 974 01 Banská Bystrica
23.06.2016

Cas otvorenia draiby:

09:30 hod.

Drazba:

3. koio drazby

Ozuafcnie prcdinctu

Predmetom draiby je súbor vecí, ktory tvoría nehnutel'nosíi nachadzajúce sa
v okrese Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrátnom územf Radvañ,
evidované Okresním úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste

draSby;

vlasmíctva í. 4201 ako:

- byl ííslo 10, nachádzajúci sa vo vchode Cislo 17, na 4. poschodí bytového dorrm
súpisné aislo 1797, ktory je postaveny na parcele ííslo KN-C 223, popis stavby:
byíov^ dom,

- a k vlastnfctvu bytu 6. 10 prislúchajúci spoluvlastnícky podiet priestom na
spoIoCnych ¿astiach a spoloónych zariadeniach domu vo vySke: 599/21371
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/d'alej len ,,predmet drazby'7

Opis predmctu drazby
a jeho prísluSenstva:

Predmet draáby teda byt £5. 10 sa nachádza v obytnom dome s obvodovym
tehlovym pláSfom, ktory bol dan;? do u2ívania podl'a dostupnych podkladov v
roku 1963. Dora je paf podiazn^, má dva samostatné vchody. suterén tvoria
pivnice, ostatné priestory tvoria byty. V roku 2009 boli v celom dome vymenené
pdvodné okná a dvere za plastové, bol zateplen& bola vymenená stresná krytina,
bleskozvod a klampiarske konltrukcie, boli osadené eí. vrátniky.
Popis bytu c\ 10:

PodVa potvrdenia od spoloc'nosti SPRAVBYT je predmetny byt v pSvodnom stave
bez vykonanych rekonátnikcií, pozostáva z dvoch izieb a príslusenstva, ktoré
tvorí kuchyña, predsieñ, küpel'ña, WC a pívnica. Podlahovú plochu vypoc'ítavam
podl'a pódorysu poskytnutéfao spoloc'nost'ou SPRAVBYT.

Opis stavu predmeíu

Predmet drazby je v technickom stave primeranom jeho veku, vykonany"m

drazby:

rekonStrukciárn a údrábe.

Oznafenie a opis práv

a závSzkov viaznucieh
na predmete draíby:

Nasledujúce zálozné pravo ostáva aj v prípade üspeSnej draifcby zapfsané na LV
C. 3680, neovplyvñuje v5ak hodnotu predmetu drazby a bude zabezpeCovat'
budúce pohl'adávky vzniknuté v Case po zaplatení ceny dosiahnutej vydrazenmi,
z právneho tituíu deflnovaného ustanovenírn § 15ods. 1 zákonaíS. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebyíovjch príestorov v znenf neskorSfch predpísov.

-

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE PAR. 15, Z 182/93 ZB. V
PROSPECH SPOLOÓENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYT.
PIUESTOROV &VERMOVA 1797/13,15, 17 - VZ 178/2003

Predmet drsíby sa prevádza na vydrazlíei'a nezafaíen^ nasledujiícimi
záloíny'mí právami, a to bez ohl'adu na rozsah ích uspokojenía z vyYazku

drazby:
na byt 10/IV-vcliod 17, podiel 599/21 371 na spoloCn^ch Castiach a
zariadeniach domu: Záíoziié pravo pre pohl'adávku Mesto B.Bystrica,
CSA 26, C. EM DP 12932/6585/08/Rü zo dña 6.3.2008 - 2308/08
Rozhodnutíe SK BB C. X042/2009 z 4.9.2009 - VZ 1799/09
na byt 10/lV-vchod 17, podíel 599/21 371 na spolofin^ch ¿astíach a
zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohradávku Mesto B.Bystrica,

CSA 26, e.OEM DP RZ 11852/65339/619181/10/Ru zo dña 3.5.2010 -

-

-

Zisfená cena predmeíu

1665/2010
Na byt 10/IV. poschodie, vchod 17, podiei 599/21371 na spoloCny"ch
áasliach a zariadeniach domu: Exekufc'ny' prficaz na zriadenie exekuCného
zálozného prava 6. EX 36993/14 zo dña 6.10.2015 (zápis do KN dña
15.10.2015), sadny exekútor JUDr. Rudolf Krut?, PhD., Záhradnfcka.60,
821 08 Bratíslava - Cz 3845/2015
Na byt 10/IV-poschodíe, vchod 17, podiel 599/21 371 na spolocn^ch
dastiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohí'adávku Mesto
Banská Bystríca c\ OEM-DP-151923/29348/I5-Tr. zo dña 6.11.2015- £z
332/16

51 100,00 6

drafcby :

NajnizSie pódame:

Znalecky posudok 2.26/2016 zo dña 01.02.2016, vypracoval znalec Ing. Jan
Vít'azka, e.C. 913786 znalec v odbore stavebnictvo
51 100,00 €

Minimálne prihodenie:

100,00 €

Drazobná zábezpeka:

10 000,00 €

Sp6sob zlozenia

V peniazoch, ato bezhotovostnym prevodom na 6íet drazobníka IBAN: SK38
0900 0000 0050 4398 7194 pod variabiln^m symbolom : 1132016, aíebo

Sp6sob zistenia ceny
predmetu drazby:

drafcobnej zábezpeky:

vhotovosti vmieste konania drtóby, prípadne zloíením peñazi do notárskej
úschovy.

Vo forme bankovej záruky
Dra^obm'i zábezpeku nie je mo^ré •¿lq^tf gekom ani platobnou kaitou

AdresanazloSenie
draíobnej zábezpeky:

ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, alebo miesto konania drazby,
ato vy"luCne vdeñ konania drazby avCase najskor jednu hodínu pred Casoni
otvorenia drazby.

Doklad

preukazujúci zlozenie

Original

príkazu na

úhradu

peñaznych

prostriedkov

vo

vySke

drazobnej

zábezpeky. ÚÓastnOc bude pripusleny k drazbe, ak do otvorenia draíby bude

drazobnej zábezpeky:

drazobná zábezpeka pripísaná na ú£et drazobnlka.
Prfjmovy pokladnícny doklad preukazujúci zlozenie pefíaznej hotovosti vo vy§ke
drazobnej zábezpeky.
Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej
záruky. .
Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zlozenie zábezpeky do
notárskej úschovy.

Lehota na zlozenie

Lehota na zíotenie drazobnej zábezpeky zaSína dfiom zverejnenia oznámenia
o drazbe v Obchodnom vestnfku a konCi stanovenym Casom otvorenia drazby.

drazobnej zábezpeky

Vráteníe drazobnej

zábezpeky:

NeúspeSnym úCastníkom draiby, ktorí zlozili drazobnú zábezpeku v hoíovosti,
bude drazobná zábezpeka vrátená hnecf po skoníení draíby. NeúspeSnyrn
úíastnfkom drazby, ktorí zloziü drazobnú zábezpeku bezhotovostn^m prevodom

na úSet drazobníka, bude drazobná zábezpeka vrátená beztiotovostn^m prevodom
bez zbytogného odk^du po skonfiení, a to na úCet ozimCeny údastnikom drazby.

Sp6sob úhrady ceny
dosiahnuíej

vydra^ením:

Ak je cena dosiahnutá vydrazením vySSia ako 6.640 e, je vydrazitel' povinny
zaplatií cenu dosiahnutu vydrazením do 15 dní od skonáenia drazby, ak sa
vydrazitel' s navrliovatel'om drazby nedohodnú inak.
Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vySSia ako 6.640 €, je vydrazitel' povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením hned' po skoníení drazby.
Cenu dosiahnutú vydrazením je mozné zaplatif v hotovosti hned' po skonCenf
drazby vmieste konania drazby, v hotovosti vmieste sídla drazobnika, alebo
bezhotovosínym prevodom na úfiet drafcbnlka IBAN: SK38 0900 OftOO 0050
4398 7194, pod variabíln^m symbolom : 1132016.

Drazobná zábezpeka zlozená v peniazoch sa vydrazítel'ovi zapoíítava do ceny
dosialinutej vydrazenfm.

Obhtiadky predmetu
drazby:

l.termin 02.06.2016o 15:30 hod.
2. termin 16.06.2016 o 15:30 hod.

Miestoobhliadky:

Svermova 17, Banská Bystrica

Organizaifné opaírenia

Záujemcovía o obhliadku predmetu drazby sa prihlásia telefonicky najneskór 24
hodín pred stanoven^m termfnom obhliadky na telefónne íííslo : 0911 802 199,
poCas pracovnych dní, v ¿ase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je mozné
vykonaf aj mimo termíny stanovené v oznámení o drazbe, aváak vyluíne po
predchádzajúcej dohode s draáobníkom.

k obhliadkam:

Nadobudnutie
vlastníckeho prava k
predmetu drazby:

Podmienky odovzdania

predmetu dra£by:

Ak vydraz'iter zaplatí cenu dosiaíinutú vydrazením v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke pravo dñom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez
zbytoCného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'oví
potvrdenie o vydrazení predmetu drazby, a v prípadoch, v ktory-ch sa o priebehu
drazby spisuje notárska zápisnica, vydá drazobnik vydrazitel'ovi dve vyhotovenia
osved¿en¿ho odpisu notárskej zápisnice.

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá
drazobník bez zbytoíného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a Hstiny, ktoré
osvedíujú vlastnícke pravo a su nevyhnutné na nakladaníe s predmetom drazby,
alebo osvedCujú iné prava vydraíitel'ak predmetu drazby.
Ak ¡de o nehnutel'nosf, podnik alcbo jeho casf, odovzdá predchádzajúci vlastník
bez zbytoSnych priefahov predmet drazby, ato na zákíade prediozenia
osvedgeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a.

Drazobnfkje povínny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu draí.by.
VSetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie
vydrazitel'.
Nebezpeíenstvo Skody na predmete drazby prechádza z navrhovalel'a draáby na
i yydrazitera dftom odovzdania predmetu drazby.

PotiSenie podl'a §21

V prípade, ak boli poruSené ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, áe

ods. 2 az 6 zákona

tyra bola dotknutá na svojich právach, po2iadaf súd, aby urCií neplatnosf drazby.

C. 527/2002 Z. i.
o dobrovol'nycíi

Pravo domáhat* sa urdenía neplatnosti drazby zaniká, ak sa neupiatní do troch
mesiacov odo dila prfklepu okrem prípadu, ak dSvody neplatnosti drazby súvisía

drazbách :

so spáchaním trestného íinu a zároveñ ide o dra¿bu domu a!ebo bytu, v ktorom

má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v óase príkiepu hláseny trvaly pobyt
podl'a zákoua 5. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obCanov Siovenskej republiky a
regisiri obyvaíel'ov Slovenskej republiky v znení zákoitS 5. 454/2004 Z. z., v
tomto prípade je mozné doináhaf sa neplatnosti drazby aj po upiynutí tejto lehoty.
V prípade spoloCnej drazby bude neplatná lcn tá íasf drazby, ktorej sa íakyto
rozsudok t^ka.
Osoba, ktorá podaia na siide ¿alobti podl'a prvého odsekii tohto pouCenia, je
povkná oznámif prísluánému Okresnému úradu zaSatie súdneho konania,

Úáastníkmi súdneho konania o neplatnosi' drazby podl'a prvého odseku tohto
poiiáenia, sú navrhovatet' drazby, draáobník, vydraíitel', predchádzajúci vlastník a

dotknuíá osoba, ktorá pódala na sude zalobu o uríenie neplatnosti drazby.
Ak vydraáitel' zmarii drazbu aíebo ak súd uríil drazbu za neplaínú, úííinky
príkiepu zanikajú ku dñu príkiepu.
Neplatnost1 diazby níe je mozné vyslovií z dóvodu oneskoreného zaéatia drazby,
ak bolo pn'Cínou oneskoreného zaÉaíia draiby konanie inej draáby tym islym
drazobnikom na tom istom mieste a ak neumoinil vlastník predmetu drazby, ako
aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonal' riadnu

obhliadku predmetu drazby.

Notar osvedCujúci
priebeh dra&by:

JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17, 974 0] Banská Bystrica

Za drazobníka:

Zu navrhovatel'a:

V Banskej Bystrici,

2016

V Banskej Bystrici, dña

Karol PIJ

kpnatei' spoloínosti
roAuctio's.r.o.

SPRAVBYT, s.r.o.

MESTSKY ORAD
ÜANSKÁ BYSTRICA

!

Vyvcscnó dña:

2 0. m¿j 2016

Zveaené dña:

L

»

OSVEDCENTE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvediíuiem oravost' podpisu: Karoí Pikula, dátum narodenia
2.2.1953, r.c.
, bytom Brusno,
, ktorého(ej) totoinosf som zistil(a) zákonnym
sp6sobom, spósob astenia totoznosti: platny" doklad totoánosti - üradn? doklad: Obíiansky preukaz, seria a/alebo
Oíslo;
ktoiy(á) üstínu predo mnou vlastnorucne podpísal(a). Centrálny register osvedeenych podpisov
pndeiil podpisu poradové oíslo O 381129/2016.

Banská Bystríca dna 18.5.2016
Zuzana PleSková
zamestnanec poverenj1 notárom

Upozornenie! Nolár legalizáciou

neosvedCuje pravdivosf skuto&nosti
uvódzanych v ¡istíne (§58 ods. 4
Notárskeho poriadkii)

m

