Oznámenie o drazbe
s.r.o. ako drazobnfc oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb v zmysle ustanovení zákona C.

im Z. z. o dobrovolnych drazbách a o doptaí zákona c\ 323/1992 Zb. o notároch a notárskd Cinnosíi
íísky ponadok) vplataom znení (d'alej ien ,,zákon o dobrovol'nych drazbách") zverejñuje na základe
;mluvy ovykonaní drazby a v ztnysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoi'nych drazbách nasledovné

Oznámenie o drazbe:

Oznaíenie drazobnfkn
ICO;
Sídío:

Zapísany v registri
Konajuci:

ProAuctio s.r.o.
45 408 441

Horná 2,974 0 i Banská Bystrica

™

Obchodn? register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vlozka £
17775/S

Mgr. Slavomir JanSo, konatel'

KRALOVOHOBSKÁ 1-6, so sfdlom; UI. KrálWohofóká, íísio süpimé 6150, 97411 Banská Bystrica

ICO; 35 673 991 zastúpené správcom bvtovího domu:

Obcbodné mano / Meno
a priezvisko:

ICO / Dátum narodenia:

M'KAVtíYT, s.r.o.

31647 669

Sídlo / Bydlisko:
Zapísany v regisíri:

Nám. H Stúra 13, 974 05 Banská Bystrica
Obchodn^ register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vioZka ¿íslo-

Konajúci:

Karol PIRULA, konaíel* spoioCnosti

3427/S

Miesto konania draábv:
Dátum konania draíby:

Notársky úrad JTJDr. Dámela Vozárová, 974 0J Banská Bvstrica

Cas otvorenia draiby:
Drazba:

10:00 hod.

OznaCenie predmetu
draíby:

Predmetom drazby je súbor vecí, ktory tvoría nehnutel'ností nachádzajúce sa
v okrese Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálnom území Sásová,
evidované Okresnym üradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste

06.09.2016

~~

l.kolodraíby

viasrnícíva 6.1492 ako:

- byt eíslo 3, nachádzajúci sa vo vchode Cfslo 4, na 2. poschodí obytného domu
súpísné ¿íslo 6150, ktory je postaven* na parcele £íslo KN-C 2503, popis stavby
obytny dom,

- akvlastníctvu bytu £5. 3 prislúchajúcí spoluviastnícky podiei priestoru na
spoloün^ch íastíach a spoloénych zariadeniach domu vo vySke: 840/72106

Spoluvlasinícky podiei: 1/1
/d'alej Ien »predmet drazby"/

Opis predmetu drazby
ajeho prísiuSeiistvji;

Predmet drazby, teda byt d, 3, sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome
stavebnej súsfavy NKS Pl-14. Bytovy dom má celkom 1+7 podlazf, píochú
strechu, 6 vchodov, vo vchode 6.4 je celkom 14 bytov, dom je dodatocne
zatepleny, má vyfahy. Byt c\ 3 je v stredovej sekcii na druhom poschodí
dtspoziíne pozostáva zo Styroch obytnych miestností a z prísluSenstva, ktoré tvorí
predsieñ, kuchyña, kúpel'ña, WC, Ioggia a pivnica v suteréne domu. Podlahová
piocha bytu s príslu§enstvom, bez loggie, je 83,87 m2. Byt je komplexne
zrekonglruovany. Bytové jadro je murované, v kúpel'ni je sprchovy kút a
keramické umyvadlo, batérie sú nerezové pákové, kúpel'iía má keramické obklady
stien, samostatné WCje bez umyvadla. V kuchyni je rohová linka na báze dreva s

ncrezovym drezom,

pákovou

nerezovou

batériou,

plynovym

sporákom,

digestorom, za linkou sú keramické obklady. Podlahy v izbách a v chodbe sú
plávajúce, z veTkoploSn^ch laminátovych parkiet, v kuchyni, v kúpePni a WC je
keraniická dlaába, povrchy stien tvoria hladké vápenné stierky, dvere sú drevené
plné hladké alebo zasklené dyhované, vchodové dvere bezpecnostné, okná
plastové", vykurovanie je ústredné, radiátory ocel'ové panelové. Dom aj byt majú
dobrú údrábu, fiomu zodpovedá aj ich technicky stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastnictvo spoloónych Castf a spolocnych
zariadení domu v podiele 840/72106. Spoioünymí Casfami dorau sú základy
domu, strecha, chodby, obvodové múry, prieSelia, vstup, závetríe, schodíská,
vodorovné nosné a izolacné kon§trukcie, ako aj zvislé nosné konStrukcie.
SpoloCnymi zariadeniami domu sú vy^aliy, práCovne, koCikáme, d'aHie spoloíné
priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizaíné, efektrické, telefónne a
plynové domové prípojky a to aj v prípade, ze sú umiestnené mimo domu ak
slúzia vyiufine domu.

Obytny dom bol dany do tóívania v roku 1982, vzhradom na zisteny technicky
stav domu a vykonávanú údríbu stanovil znalec zivotnosr1 nehnutel'nosti na 100
rokov.

Opis stavu predmetu
dra^by:

Oznacenie a opis práv
a záv^zkov viaznucich
napredmetedrafcby:

Predmet drazby je v ieclmickom stave primeranom jeho vcku, vykonanym
rekongtrukciám a údrzbe.

Nasledujúce záloíné pravo osíáva aj v prípade úspesnej dra2by zapísané na

liste vlastníctva ¿. J492, k.ú. Sásová neovplyvñuje váak hodnotu predmetu
draXby a bude zabezpeCovaf budúce poht'adávky vzniknuté v 5ase po zaplatení
ceny dosiahnutej vydrazením, z právneho titulu defínovaného ustanovením § 15
ods, 1 zákona 6. 182/1993 2. z. ovlasrníctve bytov anebytov^ch priestorov
v znení neskorgích predpísov.

-

ZÁKONNÉ ZÁLOÍNÉ PRAVO V ZMYSLE PARAGRAFU 15, Z

182/93 ZB. V PROSPECH: SPOLOÓENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV

V DOME: KRÁBOVOHOLSKÁ 1-6 - 428/97.

Predmet dra2by sa prevádza na vydragitel'a nezat'azeny nasledujúcimi
záloin^mi právami zapísanymí na liste vlastnfcíva í, 1492, k.íi. Sásová , ato
bez ohl'adu na rozsah ich uspokojenia z vyfazku draíby:
-

Na byt 63/11 poschodie, vchod 4 a podiel 840/72106 na spoloünych
íastiach a zariadeniacíi domu: Záloáné pravo pre pohl'adávku Slovenská

spontel'ña, a.s, TomáSíkova 48, 832 37 Bratislava, 1¿O; 00 151 653, C.

-

-

-

zml. V 1070/2013 zo dña 5,4.2013 - CZ 489/2013,1118/2016
Na byt £.3/11 poschodie, vchod 4 a podiel 840/72106 na spoloSnych
castíach a zariadeniach domu: ExekuCn? príkaz na zriadeníe exekuCného
záloáného prava EX 1476/14 zo dña 15.5.2014,súdny exekútor JUDr.
Andrea Ondrejková, Vrútocká 12,82104 Bratislava, Zápis do KN
26.5,2014-852/2014,1118/2016
Na byt £.3/11 poschodie» vchod 4 a podiel 840/72106 na spoloCnych
eastiach a zariadeniach domu: Exekucní príkaz na zriadenie exekudného
záloiného prava CEX 16341/2015 z 29.9.2015 , súdny exekútor JUDr.
Rudolf Kruty, PhD.> Záliradnícka 60, 821 08 Bratislava . Zápis do KN
dña 7,10.2015.-1914/2015,1118/2016
Na byt 5.3/11 poschodie, vchod 4 a podiei 840/72106 na spolocnych
¿astiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pre pohl'adávku Slovenská

sporitema, a.s, TomáSikova 48, 832 37 Bratislava, I¿0: 00 151 653, t.

-

zml. V 1070/2013 zo dña 5.4.2013 - CZ 489/2013,1118/2016
Na byt £3/11 poschodie, vchod 4 a podiel 840/72106 na spoloCnych
«astiach a -¿ariadeniach domu: Exekucny príkaz na zriadeníe exeku&iébo
zálozného prava EX 1476/14 zo dfla 15.5.2Q14,súdny exekútor JUDr.

-

Andrea Ondrejková, Vrüíocká 12,82104 Bratisíava, Zápis do KN
26.5.2014-852/2014,1118/2016

Na byt £3/11 poschodie, vchod 4 a podiel 840/72106 na spolo&rfch
eastiach a zariadeniach domu: Exelcuiín? prflcaz na zriadenie exekucného
zálozného prava c". EX 16341/2015 z 29.9.20.15 , súdny exekútor JUDr
Rudoif Kruty, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Braíislava . Zápis do KN
dña 7.10.2015 .-1914/2015,1118/2016

Predmeí drazby sa prevádza na vydrazitel'a nezafazen? nasleduiúcimi
poznámkami na liste vlastnfctva £. 1492» k.ú. Sásová:

-

Oznámenie o zíréatí vykonávania zákonného zálozného prava veritel'a
SPRAVBYT, s.r.o., Nám. E. Stúra 13, 97405 Banská Bystrica ICO

ISHZ?£' fOrm°U dobro™llne-Í dra2^ ™ dña 2,4.2015, drazobníkom

11'™?
' SP
1118/2016

-

SX°-' eSA 25' 97405 Bünská Bystrica 631/2015,

Upovedomenie o sp6sobe vykonania exekücie zriadením exekuSného
zálozného prava fi.EX 613/16 zo dña 13.5.2016, so zákazom nakladaf s

nehnuíeí'nym rnajetkom, súdny exekútor JUDr. Lucia Ulianková
Námesí¡eSNP30,960 0l Zvolen ~Gz 875/2016 1118/2016
Zisteuá cena predmeíu
drazby ;

Sposob zistenia ceny
predractu drazby:
NajnizSie podanie:

Minimálne prihodenic:
Dragobna zábezpeka:

Sposob -¿lozenia
draíofonej zábezpeky:

66 600,00 €

Znalecky posudok 6, 75/2016 zo dña 20.07.2016, vypracovat malee Ing Síefan
Pasíierovid, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica, znalec v odbore
stayebnlctvo
66 609,00 €

100,00 €
13 000,00 €

V peniazoch, a to bezhotovosfn^m prevodom na ú£et draáobníka IBAN* SK38
0900 0000 0050 4398 7194 pod variabilnyni syrabolom : 1142016 alebo
vhotovosti vmiesíe konania drazby, prípadne zloíením peñazí do notárskei

uschovy,

J

Vo forme bankovej záruky

Drazobnú zábezpeku nie ie moznó zlozif Sekom ani platobnou kartou.

Adresa na zloíenie
draíobnej zábezpeky:

ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, alebo miesto konania drazb7
ato v^Iufine vdeñ konania drazby avíase najskór jednu hodinu pred aasom
otvorenia drazby.

Doklad

preukazujúci zlozenie
draíobnej zábezpeky;

Original príkazu na úhradu peñazních prostriedkov vo vyske drazobnei
zábe^eky U2astník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude

drazobna zábezpeka prípísaná na úCet drazobnfka,

Príjmovy pokladniCnj? doklad preukazujúci zloíenie peñaznej hoíovosti vo vvSke

drazobnej zábezpeky.

Original atebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovei
záruky.

J

Original alebo overená kópia dokladu preukazujíiceho zlo2enie zábezpeky do

notarskei uschow.

Lehota na zioíenie
drazobnej zábezpeky:

^

J

Lehoía na zloáenie drazobnej zábezpeky zaCína dñom zverejnenia oznámenia
o drazbe v Obchodnom vestníku a konCÍ stanoven^m Casom otvorenia drazbv.

Vráíenie drazobnej
zábezpeky:

Neúspesnym úeastníkom draíby, ktorí zloziü drazobnú zábezpeku vhotovostí
faude drazobná zábezpeka vrátená hned1 po skoncenf draííby. Neúspesnym

ucastnfkom drazby, ktorí zlozili draSobml zábezpeku bezhotovostaym prevodom
na uCet drazobníka, bude drazobná zábezpeka vrátená bezhotovostnym prevodom
bez zbytogíiého odkladu po skonCenf, a to na uCet oznaaen^ ucastníkom drazby.
Sp6sob úhrady ceny
dosiahnuíej
vydrazením:

Ak je cena dosiahnutá vydrazením vyáSía ako 6.640 6, je vydrazítel' povinrtf
zaplatit' cenu dosiahnutú vydrazením do 15 dní od skondenia drazby, ak sa
vydrazitef s navrhovatel'om draSby nedohodnú ínak,

Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vySSia ako 6.640 6, je vydraáiter povinny

zaplatif cenu dosiahnutú vydrazenfm hned' po skoncení drazby.

Cenu dosiahnutú vydrazením je mozné zaplatit' v hotovosti hned' po skonCení
draáby vmteste konania drazby, v hotovosti vmieste sídla drazobntka, alebo
bezhotovostnym prevodom na úCet draíobníka IBAN: SK38 0900 0000 0050
4398 7194, pod variabílnym symbolom; 1142016.

Drazobná zábezpeka zlozená v peniazoch sa vydrazitel'ovi zapoCftava do ceny
dosiahnutej vydrazením,

Obhiiadky predmetu
drazby:
Miesío obhliadky:
Organizaíné opatrenia
k obhiiadkam:

.

1, terrnín 16.08.2016 o 15:30 hod.
2. termín 25.08.2016 o 15:30 hod.
Krárovohorská 4, Banská Bystrica

Záujemcovía o obhiiadku predmetu draéby sa prihlásía telefonicky najneskdr 2A
nodín pred stanovenyrn termínom obhHadky na telefónne aislo : 0911 802 199,
poCas pracovnych dní, víase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je mozné
vykonat". aj mimo termíny síanovené v oznámení o drtóbe, av§ak vyluáne po
predchádzaiúcei dohode s draáobníkom.

Nadobudnutie

vlastníckeho prava k
piedmetu drazby:

Podmienky odovzdania
predmetu draáby:

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustónovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke pravo dnom udelenia príklepu. Draáobnfk vydá bez
zbytoCného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'ovi
potvrdenie o vydraáení predraetu círaíby, a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu
draáby spisuje notárska zápisnica, vydá draáobník vydraáitel'ovi dve vyhotovenia
osvedgeného odpisu notárskej zápisnice.
Po nadobudnutí vlastnfckeho prava alebo iného prava k predmetu draáby odovzdá
draZobník bez zbytocného odkladu vydraáitel'ovi predmet draíby a Hstiny, ktoré
osvedCujú vlastnfcke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmeíom diatby,
alebo osvedCujú íné prava vydrazitel'a k predmetu dra2by.
Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho Casf, odovzdá predchádzajúci vlastnfk
bez zbytoíínych príe^ahov predmet draáby, ato na základc predlozenia
osvedCeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenía toto2nosti vydrazitel'a.
DraSobník je povínn^ tía mieste spísat1 zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
VSetky naklady spojené s odovzdanün a prevzatím predmetu drazby nesie

vydraíiteF.

NebezpeCenstvo Skody na predmete drazby prechádza z navrhovatel'a drazby na
vydrazitei'a dñom odovzdañia predmetu dralby.

PouíeniepodFa §21
ods. 2aié6zákona

(2) V prípade, ak sa spochybñuje platnos^ záioznej zmluvy alebo boli poruáené

f. 527/2002 Z. z.
o dobrovol'n^ch
draíbách :

svojích právach, poziadaf súd, aby urCil neplatnosf draáby. Pravo domáhaf sa
urfienia neplatnosti drazoy zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña
príklepu okrem prípadu, ak dovody neplatnosti drazby súvisía so spáchaním
trestného €inn a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu drazby v Case príklepu hláseny^ trvaty pobyt
podl'a osobitného predpisu; v tomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti

ustanovenía tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na

draiby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolofinej dra% bude neplamá Ion íá

íasf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif
prísluSnému okresnému úradu zaCatie súdneho konania.

(4) ÚCastnflani síidneho konania o neplaínosf dra% podl'a odseiai 2 sú

navrhovatel' draáby, dra^obník, vydraáitei; predchádzajúci vlastník a dotknntá

osoba podl'a odseku 2.

(5) Ak vydra2itel' zmarü draábu alebo ak súd urííil draábu za neplainú, úCinky
sa

príklepu zaniicajú ku dñu príklepu.

ni

(6) Neplatnosí* draáby nie je mo2nó vyslovif z dovodu oneskoreného zaCatía
draíby, ak bolo prífiinou oneskoreného za£atia draáby konanie inej drazby tym
istym drazobníkom na tom istom mieste a ak neumoznil vlastník predmem
draíby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu draéfay mé ako vlastnícke pravo,
vykonaf riadnu obhliadku predmetu draí&y.

)0

SO

Notar osvedíujúci

JUDr. Daniela Vozárová, Skiiteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

priebeh drazby:

Za navrhovatel'a:

Za draáobnfka:

V Banskej Bystrjcirdjia

2016

V Banskej. Bystr

ici, dña^- (7 • 22016

Karaf/PIICÜLÁ
kojiater spoloCnosti
^RAVBYT, s.r.o.

kojíatei' spoloCnosti
P/oAuctio s.r.o.

iVÍESTSKY ÜEAD
BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcscnc dña:

-9. AÜG.2016

Zvescné ciña:

podpis

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcuiem pravost' podpisu: Karol Pikula, dátum narodenia
2.2.1953, r.C.
bytom Brusno,
ktorého(ej) totoznost' som zistilfa) zákonnym
sposobom, sposob zistenmtotoznosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad: Ob£iansky preukaz, seria a/a!ebo
cislo:
, ktory(á) listinu predo mnou vlasínorudne podpísal(a). Centráltiy register osvedCenych podpisov
pndehl podpisu poradové Ófsío O 593878/2016.

Banská Bystrica dña 3,8.2016
Zuzana PíeSková
zamestnanec povereny

JUDr. Danielou Vozárovou
notárom so sídlom v Banskej Bystrici

Upozorncnieí Noliir legalízáciou
neosve<15uje pravdivost* skuIoCností

uvádzanych v lisline (!f58 ods. 4

Noíárskeho poriadku)

