Oznámenie o opakovanej drazbe

U32&1W2

C

*!"! tóobník oP^vnen^ k vykonu dobrovol'nych dniieb v zmysle ustanovenf zákona e.

Zl Zl. «dobrovofttfch draábách a o doplneni zákona C. 323/1992 Zb. o noíároch a notárskej Cinnosti
^y poriadok) vpfatnorn znení (d'alcj len ,,zákon o dobrovofttfch drazbách") zverejñuje na základe
Zraluvy ovykonani drazby a v zmysle ustanovení § 17 a § 22 zákona o dobrovofttfch drazbách nasledovné
Oznámeme o opakovanej draábe :
Oznaíenie draíobnfka :

ICO:

Sídlo:

"

ProAucíios.r.0.

45 408 441

~——

Horná 2, 974 01 Banská Bysírica

Zapísany v registri:

Obchodny register Okresného suda Banská Bystrica, oddiel Sro vlo2ka 5

Konajúci:

Mgr. Slavomír Janáo, konatel'

17775/S

Navrhovatel'om drazby sú vlasíníci bytov a nebytovych priesíorov v bytovom dome súpisné ííslo 1797
k.ú. Radvañ zasiúpenísprávcom bytového domu:

Obchodné meno:

ICO:

Sfdlo:
íapísany v registri

'

SPRAVBYT, s.r.o.
31 647 669

_Nám. E. Stúra 13t 974 OS Banská Bystrica

Obchodn^ register Okresného súdu Banská Bystrica, addieJ: Sro, vltóka ¿íslo:

Karoj PIKULA, konatel' spobenosti

Miesto konania draíbv:
Dátum konania draíbv:
Cas otvorenia draáby:
Draí.ba:

Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17 974 01 Banská Rvsfrira

Oznaíenie predmetu
draíby:

Predmetom drazby je súbor vecí, ktor^ tvoria nehnutel'nosti nachádzajúce sa
v okrese Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katasrrálnom území Radvañ
evidované Okresn>?m üradom Banská Bysírica, kataslrálny odbor, na liste

06.09.2016
11:00 hod.

——l

~

—

2. koio drazby

vlasmfcívaií. 4201 ako:

- byt 6islo 10, nachádzajúci sa vo vchode oíslo 17, na 4. poschodí bytového dorau

súpisné ííslo 1797, ktory je postaven^ na parcele íEslo KN-C 223, popis stavby
obyíná budova,

- a k vlastníctvu bytu 5. 10 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel príestoru na
spoloín^ch ííastiach a spolocnyeh zariadeniach domu vo vyáke; 599/21371

Spoiuvlastnfcky podiel: l/l
/d'alej len ,,predmet drazby'V

Opis predmetu
a jeho prfsluSenstva:

1

Predmet drazby teda byt e. 10 sa nachádza v obytnom dome s obvodovym
tehlovym piágfom, ktory bol dany do uíívania podl'a dostupn^ch podkladov v
roku 1963. Dom je paf podlazn?, má dva samostatné vchody. Suterén tvoria
pivnice, ostatné priesíory tvoria byty. V roka 2009 boli v celom dome vymenené

pdvodné okná a dvere za plastové, bol zateplen^, bola vymenená stresná krytina,
bleskozvod a kfampiarske konStrukcie, bol osaden^ el vrátník
Popis bytti 6. 10:

Podl'a potvrdenia od spoloínosti SPRAVBYT je predmetn^ byt v p6vodnom stave
bez vykonanych rekongtrukcif, pozostáva z dvoch izíeb a príslugenstva, ktoró
tvorí kuchyña, predsieñ, kDpePña, WC a pivnica. Podlahovú plochu vypoeítal
súdny znalec podi'a pódorysu poskytnutého spolo5nosfou SPRAVBYT.

Opis stavu predmetu
drazby:

h

Oznaíenie a opis práv
a závíizkov viaznucich
na predmete draíby:

Predmet draáby je v technickom stave primeranom jeho veku, vykonanym

rekonátrukciám a údrábe.

Nasledujfíce záloíné pravo ostáva aj vpdpade úspesnej drafcby zapísané na
liste vlastníctva í. 4201, k.ú. Radvañ, neovplyvñuje vSak hodnotu predmetu
drazby a bude zabezpefiovaf budúce pohl'adávky vzniknuté v dase po zaplatení
ceny dosiahnutej vydra2ením, z právneho titulu defmovaného ustanovením § 15
ods, 1 zákona C. 182/1993 Z. z. o vlastnícíve bytov anebytovych príestorov
v znení neskorSích predpisov.

■•\-3

-

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

Predmet draíby sa prevádza na vydragiíel'a nezafaáen^ nasiedujúcimi
záloín^ni právami, ato bez ohl'adu na rozsah ich uspokojenia zvyftóku
drazby:

-

na byt 10/IV-vchod 17, podiel 599/21 371 na spoloCi^ch Castiach a
zariadeniach domu: Záloiné pravo pre pohradávku Mesto B.Bystricíi,
CSA 26, 6. EM DP 12932/6585/08/Ru zo dña 6.3.2008 - 2308/08

-

na byt 10/IV-vchod 17, podiel 599/21 371 na spoloen^ch óastiach a
zariadeniach domu: Záloíné pravo pre pohi'adávku Mesto B.Bysfrica,

Rozhodnutie SK BB C. X042/2009 z 4.9.2009 - VZ 1799/09

OSA 26, í.OEM DP RZ 11852/65339/639181/10/Ru zo día 3.5.2010 1665/2010

-

Na byt 10/IV. poschodie, vchod 17, podtel 599/21371 na spoloCnych
Castiach a zariadeniach domu: ExekuCny príkaz na zriadenie exeku¿ného
zálozného prava C. EX 36993/14 zo dña 6,10.2015 <zápis do KN dña
15.10.2015), súdny exckútor JUDr. Rudolf Kiuty, PhD., Záhradnícka 60,

-

Na byt 10/IV-poschodie, vchod 17, podieí 599/21 371 na spolocn^ch
Castiach a zariadeniach domu: Záloáné pravo pre pohi'adávku Mesto
Banská Bystrica fi. OEM-DP-15I923/29348/15-Tr. zo dña 6.11.2015- tz \

821 08 Bratislava - £z 3845/2015

332/16

Zistená cena predmetu

51 100,00 €

draáby :

Spfisob zistenia ceny
pretímeíu drazby:

Znalecky posudok 6.26/2016 zo dña 01.02.2016, vypracoval znalec Ing. Jan
Vífazka, e.C. 913786 znalec v odbore stavebnfctvo

NajnizSie podanie:

45 990»00 €

Mínimálne príliodenie:

100,00 €

Draíobná zábezpeka:

9 ooo.oo e

Spósob zlozenia

V peniazoch, a to bezhotovostním prevodom na úcet draíobníka IBAN: SK38
0900 0000 0050 4398 7194 pod varíabilnym symbolom : 11320162, alebo
vhotovosti vmieste konania dra2by, prípadne zloáením peñazí do notárskej

drazobnej zábezpeky:

úschovy,

Vo forme hankovej záruky
DraifobnCi zábe^ieku nie je mozné zlo^it* §ekom ani platobnou kartou.

AUresa na zloíenie

draíobnej zábezpeky:

ProAuctio s.r.o, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, alebo miesto konania drazby,
a to vylu5ne v den konania drafcby a v fiase najskór jednu hodimi pred Casom
otvorenia draüby.

Dokiad
preukazujúci zíoieníe

drazobnej zábezpeky:

Original príkazu na úhradu pefíaánych prostriedkov vo vy"§ke drazobnej
zábezpeky. UCastnik bude pripusten? k drazbe, ak do otvorenia drafcby bude
drazobná zábezpcka pripísaná na Ú6tt drazobnfka.

Prijmovy' pokladnfón? dokiad preukazujúci zlozenie peñaánej hotovosti vo v?Ske
drazobnej zábezpeky.

Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovei
záruky.

Original alebo overená kópía dokladu preukazujúceho zlozenie zábezpeky do

notárskej úsehovy.

Lehofa na zloíenie
jrazobnej zábezpcky

Lelioía na zlozenie. drazobnej zábezpeky zaííína dñom zverejnenia oznámenia
o dra¿be v Obchodnom vestnfku a kongí stanovenym casona otvorenia draSby.

Vrátcnie drazobnej

NeúspeSnym úcastníkom drazby, ktori zloáili draáobnú zábezpeku v hotovosti,
bude drazobná zábezpeka vrátená hned' po skonfiení draáby. Neóspegn^m
úííastníkom dra^by, ktorí zloáiíi drazobnú zábezpeku bezhotovostnym prevodom
na úfiet drazobníka, bude drazobná zábezpeka vrátená bezhotovostnym prevodom
bez zbyto&iého odkladti po skon¿em', a to na ú&t oznagen^ úCastnikom drazby.

zábezpeky:

Sposob úhrady ceny
dosíalmutej
vydríizcnfm:

Ak je cena dosiahnutá vydra^ením vyágia ako 6.640 6, je vydrazitel' povinny
zaplatit* cenu dosiahnutú vydraáením do 15 dní od skonCenia draáby, ak sa
vydraíiíel* s navrhovatel'om drazby nedohodnú inak.

Ak nie je cena dosiahmitá vydrazením vyáSia ako 6.640 6, je vydrazitel' povinny

zaplatif cenu dosiahnutú vydraáením hned' po skonéení draíby.
Cenu dosiahnutú vydrazenfm je mozné zaplatie v hotovosti hned' po skoníení
draiby vmiesíe konania drazby, v hotovosti vmieste sídla drazobníka, alebo
bezhotovostnym prevodom na óaet drazobníka IBAN: SK3S 0900 0000 0050
4398 7194( pod variabilny"m symbolom : 11320162.
Drazobná zábezpeka zlozená vpeniazoch sa vydraáitel'oví zapoCítava do ceny
dosialmutej vydrazením.

ObhHadky predmeíu
drazby:

Miesío obhliadky:
Orgatiizaíné opatrenía
kobhliadkam:

l.termfn 16.08.2016 o 16:00 hod.
2. termín 25.08.2016 o 16:00 hod.

Svermova 17, Banská Bystrica

Záujemcovia o obhliadku predmetu drazby sa prihlásia telefonicky najnesk6r 24
hodín pred stanovenym termfnom obhliadky na íelefónne aislo : 0911 802 199,

poCas pracovn^ch dní, v «ase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je mazné
vykonar* aj mimo termíny stanovené v oznámení o draibe, aváak v^luane po
predchádzajúcej dohode s drazobníkom.

Nadobudnutie
vlastnfckeho prava k
predmetu draíby:

Ak vydraáite]' zaplatí cenu dosiatinutú vydrazením v xistanovenej iehoíe,
prechádza na neho viastnfcke pravo dñom udelenia príklepu. Drazobnfk vydá bez
zbytoííného odkladu po nadobudnuíí vlastníckeho alebo iného prava vydraáítel'ovi
potvrdenie o vydraíení predmetu draáby, a v prípadoch, v ktorych sa o prícbehu
draáby spisuje notárska zápisnica, vydá drazobník vydraziterovi dve vyhotovenia

osvedCeného odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky otíovzdania
predmetu draíby:

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu draáby odovzdá
drazobník bez zbyto5ného odkladu vydraáitel'ovi predmet draáby a listiny, kíoré
osvedüujú viastnfcke pravo a su nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby,

alebo osvedSujú iné prava vydraíitel'a k predmetu drazby.

Ak ide o nehnuternosf, podnik alebo jeho dase, odovzdá predchádzajúci vlastnfk
bez zbytoCn^ch priefahov predmet drazby, ato na základe predlozenía
osvedgeného odpísu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydra^itei'a.

saemm

Drazobník je povinny na miesíe spísaí? zapisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
V§etky náklady spojené s odovzdanün a prevzatfm predmetu drazby nesic
vydrazitel'.

NebezpeCenstvo Skody na predmete draíby prechádza z nawhovatel'a drazby na
vydrazitel'a dñom odovzdania predmetu drazby.

-

e podl's § 21

ods. 2 ai 6 zákona
£. 527/2002 Z. z.

q dobrovoi'nych
drazbách :

(2) V prípade, ak sa spochybñuje platnosf zaíoánej zmhivy alebo boli poruáené

ustanovenia tohto zákona, m6ze osoba, ktorá tvrdí, áe tym bola dotknuta na
svojich právach, po2iadat' súd, aby urüil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa
uríenia ueplatností drazby smiká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña
príklepu okrein prípadií, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním
trestného óinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo byUi, v kíorom má
predchadzajúci vlasíník predmetn drazby v ¿ase prííciepu hláscny trvaly pobyt
podJ'ti osobittiého predpisu; v tomto prípade je mozné domáhat" sa neplatnosti
dríizby aj po uplymití tejto ichoty. V prípade spoioCnej drazby bude neplatná len íá
¿asf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.

(3) Osoba, ktorá pódala na súdc zalobu podí'a odseku 2, je povitmá oznámif

prísIuSnému okresnému i'iradu zafiaíie súdneho konania.

(4) ÚíastnÜcmi súdneho konania o neplafnosf drazby podl'a odseku 2 sú

navrhovatel1 drazby, draáobník, v^'drazitel', predchádzajúci vlastník a dotknuta
osoba podl'a odseku 2.

(5) Ak vydrazítel' zinaril drafcbu alebo ak súd urCii draábu za neplaínú, úííinky
príklepu zanikajú fcu dftu príklepu.

(6) Neplavnosf draíby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zaCaíia
dralby, ak bolo prfóinou oneskoreného zafiatia draáby konanie inej draiby tym
istym draáobníkom na tom istom mieste a ak neumoznii víasttiik predmetu
draáby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu draáby iné ako vlastnícke pravo,

vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.

Notar osvedCujiíci
priebeh draíby;

JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17, 974 0 í Banská Bysrríca"

Za navrhovatel'a:

Za drazobníka:

V Banskej Bystricí. dña

2016

V Banskej Bystrid,

Karol PUCULA

Mgr. Slav

konate^poloínosti

Xotiatei^oloínosti

SPIíVvBYT, s.r.o.

ProAuctio s.r.o.

ÍVÍESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Wvcscn¿ dña:

-9. AUG.2016

Zvescné dña:

podpis

/

2016

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podí'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcuiem oravosf podpisu; Karol Píkula, dátum narodenia

2.2.1953, r.6. _

_

bylom Brusno,

\t ktorého(ej) totoznosfsom zistil(a)zákonnym

sposobom, sposob zistema toto&iosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad: Obciansky preukaz seria a/alebo
cislo:
. kloiy(á) iistmu predo mnou vlastnoruane podpísai(a). Cenírálny register osvedcenych poctoisov
pndeín podpisu poradové ííslo O 593887/2016.
H

■Banská Byslrica dña 3.8.2016

Zuzana'ÍMesková
zamestnanec povereny

JUDr. Danieíou Vuzárovou

'notárom so sídlom v Banskej Bystrici

Upozornenie! Nolár legaüzáciou
neosvedcuje pravíiivosf skutoíností
uvádzaiiych v jistine <g58 ocls. 4

Notárskeho poriadku)

