0RA2BV & REALITY

Oznámenie ó dobrovol'nej draábe
PDS £ 008/28-2016

Draáobnflc

Profesionálna draáobná spolocnostf, s.r.o.
Masarykova 21,040 01 Kosice
IOO: 36 583 936

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v KoSiciach L oddieL- Sro

vlozka Éfclo: 15388/V
zastúpená: Mgr. Jaroslav Dzurik, konateT spolocnosti

NavthovateP dra2by:

Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Spatkassenplate 3, 3910
Zwettl,

Rakúska

republika,

oslo

v obchodnom

registri

(Firmenbuchnummer): FN 36924 (ako právny nástupca Waldviertler
Sparkasse vonl842AG)
prostredníctvom svojej organizacnej zlozky:
Waldviertler Sparkasse Bank AG, Jindfichüv Hradec, Klasterská 126/11,
377 01 ¿eská republika, ICO: 49 060 724
Dátum konania draáby:

38. október 2016

Éas otvorenia draáby:

11.00 hod.

Miesto konania draáby:

Mestsky úrad Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská

Opakovanie drazby:

opakovaná draába (4. kolo)

Bystrica, zasadacia miestnost? c. 250,2. poschodie

Predmet draáby: Predmetom dtafby je súbor nebnuteTností zapísany na LV £. 2740 vedenom Okresnym úradom
Banská Bystrica - katastrálny odbor, okres: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvañ,
ako:

-

stavba so súp. c. 6842 postavená na parcele reg. ,,C" c. 1810/8, Administratívna budova,

-

parcela reg. ,,C" c. 1830/8 vo vymere 461 m2, Zastavané pbchy a nádvoria,

-

parcela reg. HC" c. 1810/9 vo vymere 1302 m2, Ostatné plochy,

-

parcela reg. ,,C" c. 1810/14 vo vymere 1866 m2, Ostatné plochy,

parcela reg. ,,C" c. 1810/11 vo vymere 1269 m2, Ostatné plochy,

parcela reg. MC" c. 1810/15 vo vymere 96 m2, Ostatné pbchy,
(Jale] len .jpredmet drazby^.

PrisIuSenstvom je: vodovodná prípojka, vodomemá sachta, kanalizacná pripojka, lapol, pripojka plynu,

NN pñpojka, chodníky, asfeltové plochy, opomy múr, vonkajsie schody.

Opis predmetu draáby: Administratívna budova súpisné císb 6842 v kú. Radvaá sa nachádza na sídlisku
Foncorda pri Spojovej a Slnecnej ulici v Banskej Bystrici Administratívna budova je samostatne stojaca a má 4

nadzemné podlazia z toho je jedno podkrovné. Ohodnocovaná nebnuteTnost1 je niekorko rokov nevyuzívaná.
Pre jej vyuziáe je potrebné vykonat* opravy.
Predmet draáby sa drazí v stave ako stojí a lezí v dea drazby.
Opis stavu predmetu draáby:

Administratívna budova súp. c. 6842 - Jedná sa o budovu postavenú so skeletovym konstrukcnym nosnym
systémom. Nosnú konstrukciu tvoria zelezobetónové stípy na ktorych sú osadené preklady a panelové stropy
Jedná sa o montovany skelet Obvodovy plást1 ohodnocovanej budovy je vyhotoveny z plynosilikátovych tvámic.
Budova má 3 nadzemné podlazia a podkrovie.

Z dispozicného hFadiska sa na pnzemí nachádza vstupná recepcia, vedTa ktorej sú sociáine zariadenk pre zeny aj
rauzov. Vo WC zeny sa nachád2a jedna WC misa a umyvadlo, v pánskom soriálnom zarkdenf je WC misa, pisoái
a umyvadlo. V sociálnych zariadeniach sú vyhotovené keramické obklady stien do vysky cea 2,10 m, vyhotoveny je
sadrokartónovy stropny podhTad. Podkha je vyhotovená z keramickej dkzby a nachádza sa tu aj skladovy priestor.
Dalsia miestnosf na pnzemí bola ptavdepodobne vyuáívaná ako kuchynka, v tejto miestnosti sa nachádzajú

vyvody na fcucb-ynskú línku, kucfaynská linka osadená níe je.

Na prÍ2emí sa nachádza aj kanceláiska cast1, v ktorej je podkha na chodbe vyhotovená ako plávajúca kminátová a
podlahy v kanceláriách sú kobcrcové okrem kancelárií v zadnej casti prízemia, v ktorej majú kancelárie podlahu
vyhotovenú ako plávajúcu laminátovú. V zadnej casti prízemia sú vyhotovené sociáine zariadenk, v ktorych sa
nachád2a sprchoyy box s hydromasáznou funkriou, umyvadlo a WC misa. Odvetranie tychto priestorov je malym
odt'ahovym venülátorom, vyhotovené sú aj keramirTré obklady stíen do vysky cea 2,10 m. Vykurovanie objektu je
riesené prostredníctvom plechovych panelovych radiátorov s tym, áe v jednej kanceláríi na pmemí chyba radiátor,

ktory bol zdemontovany. Jednotlivé miestnosti majú vyhotovené sadrokartónové sttopné podhTady s osadenymí

svietidlami Na prfzemf sa nachádza devát" kancelárií. V celom objekte je vyhotoveny skboprúdovy rozvod (v casti
pogkodeny), rozvod elektrickej energie 220 V a na prízemí aj rozvod 380 V a E2S. Dvere na pnzemí sú drevené
soblozkovymi drevenymi zárubñami, na ostatnych podkziach sú obycajné drevené dyhované, osadené
do oceTovych záxubní. Objekt je odpojeny od rozvodu elektrickej energie, takze nie je mozné odskúsat*, a rozvody
elektrickej energie sú funkené. Na prízemí v jeho nizsej casti sa nachádza plynová kotolña, v ktorej sú osadené dva
kotly znacky Wiessmann 100 + zásobník na teplú vodu Wiessmann 200 litrovy. V tejto casti je aj rozvod elektrickej
energie na 380 V a rozvod plynu. Kotolña je odvetraná jednym potrubím. Podkha v kotolni je vyhotovená
z keramickej dkzby, na stenách tak ako v celej budove sú vyhotovené omíetky. Pri kotolni sa nachádza jedna
skkdová miestoosr*, sprchovací kút s obycajnou sprchou a s obkladom do vysky cea 2,10 m a Sama
pre pracovníkov kotolne. Podkha v tejto casti objektu je betónová. Do tejto casti objektu je samostatny vstup aj
z exteriéru budovy cez plechové dvere.

Na poschodie sa vychádza po schodisku, ktoré má povrch vyhotoveny z keramickej dlaáby, na schodisku pri
vstupoch na jednotlivé podkzk sú vyhotovené presklené oceTové steny s izokcnym dvojsklom. Podesty majú
povrch vyhotoveny z keramickej dlazby. Z druhej strany chodby je vyhotovené íalSie schodisko ale len od 1.
poschodia objektu. Vstup na 2. poschodie je cez oceTové dvojkddlové dvere na chodbu, ktorá má povrch
vyhotoveny z keramickej dlazby. V casti nad kotolñou je vyhotovená terasa ktorá má podlahu vyhotovenú
z vyinyvanej dlazby. Z kraja po Tavej strane chodby sú sociáine zañadenia pánske aj dámske, ich stondard je niásí
ako na prízemí. Zo zriad'ovacích predmetov sa v nich nachádza v pánskych pisoár, WC misa s homou
splachovacou nádrzkou, keramické obkkdy stíen sú vyhotovené do vysky cea 1,35 m. Umfvadlo je spolocné pre
pánske aj dámske WC. V dámskych WC sú dve WC misy jedna je s homou spkchovacou nádrákou, druhá je
combi a sú tu osadené aj dve umyvadlá. Keramické obkkdy stien sú vyhotovené do vysky 1,35 m a podkha je

vnich je vyhotovená z keramickej dlazby. VedTa soáálneho zariaderiia je miestnosf pre upratovacku. Okná
na poschodí sú drevené zdvojené a sú v nich pkstové zalúzie. Podlahy sú kobercové, dvere sú drevené dyhované.
Na poschodí sa nachádza kuchynka s kuchynskou ünkou, nerezovym drezom a s obycajnou vodovodnou batérioa
Taktiez je tu osadená jedna rada skriniek nad kuchynskou linkou a vyhotoveny keramicky obkkd stien. Podkha
je vyhotovená z keramickej dlazby. Po oboch stranách podlaáia sú kancelárie a serverovña, v ktorej je osadenf rack

pre celú budovu, otázna je jeho funkenost^. Miestnosf serverovne je klimatizovaná s antístatickou podíahou.

V budove sa nachádza jeden vyfah pie Sest' osób s nosnost'ou 500 kg, jeho fiinkcnost* nebolo moáné vyskúSaf,
nakorko budova je odpojená od elektrickej energie. V zadnej miestnosti tohoto podlaák je sílne zatecená stena,
co móze by!1 spósobené napríkkd od upchatého odpadu (¿Tabú).
Na 1. poschodí sa nachádzajú kancelárske priestory. Rozvod 380 V je vserverovni, kde sú jednotlivé obvody
rozvodu elektrickej energie sú odstrihnuté. V krajnej kanceláríi je taky isty problém ako o poschodie nizSie, taktiez
je tu silne zatecená stena. Na schodisku pri vyfahu je silne zatecená ale aj zaplesncná stena. Dalsía schodisková
podesta je premoééná a opadáva z nej ferba, mozné sú aj iné poiuchy ktoré vofnym okom nie sú zreteTné.

2. poschodie je takmer identické s prv^m, taktiez je tu kuchynka s jedálensl^m kútom, WC muzi, WC zeny,

pred ním jedno umyvadlo, rozdiel oproti predchádzajúcemu podkziu je, áe v miestnosti pre upratovacku je d*alsie
WC a umyvadlo. Na podlazí sa nachádzajú cTalsie miestnosti, z ktorych jedna bola pravdepodobne vyuzívaná ako
archhr a je tu osem kancelárií róznej veTkosti. Okná na tomto podlazí sú drevené zdvojené, radíátory sú osadené,
dátovy rozvod je vyhotoveny aj ked" je otázne ci je funkeny. Dvere sú drevené dyhované, podkha WC miestnosti a
chodby je vyhotovená z keramickej dlazby, podkhy v kanceláriách sú kobercové, jedno schodiSte má povrch
z keramickej dkzby, druhé je ako mramorové. Zadná stena je taktiez zatecená a má praskliny v omietke.
V podkiovnom podlaáí sa nachádzajú kancelárske priestory, chodba má povrch vyhotoveny z keramickej dlazby.
Po favej strane je kuchynka, ktorá má osadenú este póvodnú kuchynskú linku, ale vodovodné batérie sú
zdemontované, nachádza sa v nej nerezové umyvadlo. Vykurovanie je radiátorml V kachynke je vyhotoveny

keramicky obkkd stien do vysky cea 1,50 m. Okná na tomto podlazí sú riesené ako stresné aj so zafahovacími
roletkaml Strop a sikmá éast* strechy je obitá tatranskym profílom. V stítovej kancelárii boené okná sú pkstové aj
so zalúziami. V kanceláriách sú podlahy kobercové, je tu vyhotoveny skboprúdovy rozvod o ktorého funkenosf je
opaf otázna. V podkroví v kúpeTni je osadená sprchovacia vanicSka s obycajnou vodovodnou batériou, vyhotoveny
je keramicky obkkd stien, vedTa tejto miestnosti je WC muéi, v ktorom sú dva pisoáre, umyvadlo s obycajnou

vodovodnou batériou a WC misa. V sodálnom zariadení sú vyhotovené keramické obklady stien. Presveüenie
chodby je riesene sklobetónovym pásom z jednej casti podlazia. V podtroví bola vyhotovená kuchynka, z ktorej

zostal iba keramicky obklad stien, kuchynská linka ako aj vodovodné batérie sú zdemootované. VedTa tejto
miestnosti je WC ¿cuy v ktorom sú dve WC mísy, umyvadlo s obycajnou vodovodnou batériou, keramicky obklad
stien a vanicka na sprchovanie + keramicky obklad stien. V podkroví je 13 kancelárií. Na chodbách sú hydranty.
Na prízemí objektu sú vyhotovené aj parapety, na <fal§ích poschodiach nie sú osadené. Fasáda 20 strany
odSpojovej uKce je zateplená polystyrénom (mensia casf fasády), prevazná casf fasády je vyhotovená
2 kovopksückého obklada Objekt má vyhotovené zTaby a 2vody z pozinkovaného plechu. Vykurovanie je riesené
2 vlastnej kotolne, ktorá sa nachádza v objekte a je zachovalá.

Vek ohodnocovaného objektu je stanoveny na základe Kolaudacného rozhodnutia, ktoré je piüohou tohoto
posudku a zivotnosf ohodnocovaného objektu je stanovená na základe jeho konStrukcného systému, skutocnosti
Se objekt je niekoFko rokov nevyuzívany 5 prihliadnutím na jeho poSkodenia na 70 rokov.
FrfsluSenstvo:

Vodovodná prfpojka - jedná sa o vodovodnú prípojku vedúcu od verejného rozvodu vody do ohodnocovanei
admimstratívnej budovy.

Vodomemá sachta - Jedná sa o vodomemú sachtu vyhoWvenú z monolitického betónu.
Kanalizacná prfpojka -Jedná sa o kanalizacnú pnpojku 2 PVC rúr odvádzajúcu dazíové ako ai splaskové vody
do verejnej delenej kanalizácie.

Lapol - Jedná sa o lapol vyrobeny spolocnost^ou BB Aquex, ktory slúzi na zachytávanie ropnych látok
z parkoviska pri adminístratívnej budove.
Prfpojka plynu

NN prípoika - Jedná saoNN piípojku vedúcu 2 trafostanice do ohodnocovanej administratívnej budovy.
Chodníky - Jedná sa o chodnfky vyhotovené z vymyvanej dlaáby ktoié sú vyhotovené pri ohodnocovanej
administratívnej budove.

Asfaltové plochy - Jedná sa o asfaltové paitovisko ktoré bolo vybudované v roku 2001.
Oporn^ múr - Jedná sa o opomy múr vyhotoven^ na kraji asfaltového parkoviska.
Vonkajsie schody - Jedná sa o vonkajsie schody vyhotovené 2 vymyvanej dlaéby.
Pozemky-parcely reg. WC" c.: 1810/8,1810/9,1810/11,1810/14,1810/15

Na parcele císb 1810/8 je postavená Administratívna budova súpisné císb 6842 v k.ú. Radvañ. Ostatné parcely
tvoria okolie ohodnocovanej budovy s tym, áe ich casf je zastavaná parkoviskom patriacim k Administratívnej

budove, casf trorí predpolie budovy s komunikáciami pre pesích a ¿asf je vyuáfvaná ako zelené plochy v okolí
budovy.

Prava a závazky viasaiuce na predmete draíby:
LV 6.2740, k.ú. Radvañ:

PLOI^ÍBA VYZNACENÁ NA ZÁKLADE 2 - 5161/2016
Óasf,^": VLASmíCtA JNÉ OmÁVNENÉ OSOBY
Poznámka:

Poznámka:

Upovedomenie o zacatí exckúcie zriadením exekucného zálozného prava c. EX 256/15 20 dría
13.1.2016, súdny exekútor JUDr. Eleonora Nosková, Robotnícka & 4, 974 01 Banská Bystrica.
Záka2 nakladania s nehnuteTnost'ami - cz 175/2016

Oznámenie PDS- 008/3-2016-Má zo dña 28. 1. 2016 draáóbníka Profesionálna drazobná
spolocnosf, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Kbsice, ICO 36 583 936 o zacatí vykonu 2álozného

prava -cz 365/2016.

Poznámka:

Oznámenie draáobníka Profesionálna drazobná spolocnost*, s.r.o., Masarykova 21, 040 01

Kosice, ICO 36 583 936 c. PDS- 008/15-2016-Má zo dña 7.7.2016 o konaní dobrovornej draáby
(n.kolo - draába 5.8-2016) - cz 2646/2016.

Poznámka:

Ornámmie draáobníka Profesionálna drazobná spolocnost*, s.r.0., Masarykova 21, 040 01

Kosice, IÓO 36 583 936 £. PDS- 008/22-2016-MS zo dáa 16.8.2016 o konaní dobrovornej

drazby (IHkolo - drazba 14.9.2016) - cz 3224/2016

ÓASfCtARCHY
-

-

Na pare. c. 1810/8,1810/9,1810/11,1810/14,1810/15 + c. s. 6842 na p. c. 1810/8: Záloáné pravo pre
pohTadávku Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Hauptplatz 22, A - 3830 Waidhofen/Thaya, Rafcúska
republika, FN 279 850 w c. zml V 3405/2009 zo dáa 4. 8.2009 - VZ 1539/2009
Na pare. CKNc. 1810/8, 1810/9, 1810/11, 1810/14, 1810/15 + es. 6842 na pare CKNc. 1810/8:

Záloáné pravo pre pohTadávku Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, rozh. c. OEM-DP-156996/31107/2015-Po zo dóa 24.11.2015 - £z 339/2016

-

Na pare. CKNc. 1810/8, 1810/9, 1810/11, 1810/14, 1810/15 + es. 6842 na pare. C KN ¿1810/8:
Zálozné pravo v prospech Dañovy úrad Banská Bystrica, Nova 13, 974 04 Banská Bystaca -

-

Na pare. CKNc. 1810/8, 1810/9, 1810/11, 1810/14, 1810/15 + c.s. 6842 na pare C KN ¿.1810/8: na
vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c. EX 256/15 zo dña 22.2.2016, súdny
exekútor JUDr. Eleonora Nosková, Robotnícka c. 4, 974 01 Banská Bystrica (zapísané do KN 26.2.2016)
- cz 727/2016 Zákaz nakkdania s nennuteTnosfami - cz 175/2016

c.101000430/2016 zo ana 11.1.2016 - cz 725/2016

Iné údaje: Bez zápisu.
Ohodnotenie ptedmetu drai'by:
Císlo znaleckého
posudku:

33/2016

Najniásie podanie:

Poznámka: Bez zápisu.

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Ing. Koloman Kovalík

20.04.2016

Vscobecná cena
odhadu:

1.278.268^0 €

850.000,00 €

Minimálne prihodenie:

1.000,00 €

Vygka draáobnej zábezpeky:

40.000,00 €

Spósob zlozenia drazobnej zábezpeky:

1.

bezhotovostny prevod na úcet drazobníka IBAN: CZ72 7940 0000 0000 8104 4397, Swift: SPWTCZ21,

2.

v hotovosti, v eurách, do pokkdne draáobníka na ádrese Masarykova 21 Kosice, alebo v den konania

veden^ vo Waldviertler Spatkasse Bank AG, VS: 00082016.
draáby v mieste konania draáby do pokladne drazobníka,

3.

banková záruka,

4.

notárska úschova,

Drazobnú zábezpeku nie je rnozné zlozít* platobnou kartou ani sekom.
Doklad preukazujúd zlozenic drazobnej zábezpeky: Original vypisu z bankového úctu, potvrdenie o vklade
peñainych prostriedkov na bankovy úcet v hotovosti (úcastník bude pripusteny k draábe, ak do otvorenk drazby
bude drazobná zábezpeka prípísaná na úcet drazobníka), prtjmovy pokladnicnj doklad drazobníka, banková záruka
v prospech drazobníka s vyhradou prevodu platby po dorucení zápisnice o vykonaní drazby za predpokladu, áe
úcastník drazby sa stane vydraáiterom, notárska úschova v prospech drazobníka s vyhradou prevodu platby
po dorucení zápisnice o vykonaní draáby za predpokladu, áe úéastník draáby sa stane vydraáiteTom.
Lehota na zlozenie:

do otvorenia. drazby

Spdsob vrátenia drazobnej zábezpeky: Drazobník bez zbytocného odkladu po skoncení drazby vráti
úcastníkovi drazby, ktory predmet draáby nevydraáfl, zloáenú draáobnú zábezpeku alebo zabezpecí jej vydanie z
notárskej úschovy. Iistinu preukazujúcu vydanie bankovej 2áruky predloáenú úcastníkom drazby, ktory predmet
drazby nevydrazil, drazobník bez zbytocného odkladu vráti úcastníkovi drazby, najneskór vsak do 5 dní od
skoncenía drazby alebo od upustenia od drazby.
Spñsob úhrady ceny dosiahnutej vydraáenim: VydraziteF je povinny unradif cenu dosiahnutú vydrazením
najneskór do 15 dnl odo dña skoncenia drazby na úcet drazobníka. bezhotovostnf prevod na úcet drazobníka
IBAN: CZ72 7940 0000 0000 8104 4397, Swírc SPVPTCZ21, vedeny vo Waldviertler Sparkasse Bank AG,
VS: 00082016. Drazobná zábezpeka sa vydraziteTovi zapocítava do ceny dosiahnutej vydrazením.

Úíastník drazby: Úcastnikom draáby móáe byt* osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené zákonom c. 527/2002

Z. z. o dobrovofnych drazbách a dostavila sa s defom urobit1 podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu draáby predkupné alebo iné prava, ze ich mózu preukázat*
najneskór do zacatía draáby a mózu ich uplatnit" na draábe ako drazítelia.
Obhliadka predmetu diazby, dátum a éas:

Obhliadka 1: 12.10.2016 o 14.30 hod.
Obhliadka 2: 13.10.2016 o 12.30 hod

Organizacné opatrenia: Streínutie záujemcov o obhliadku predmetu draáby sa uskutocní po predchádzajúcej
dohode s drazobníkom, najmenej den vopred. Blíásie informácie tykajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby: Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza
na vydraáitera udelením priklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením v ustanovenej lehote. Draáobník
vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazítel'ovi potvrdenie
ovydrazení piedmetu drazby a v prípadoch, vktorych sa opriebehu drazby spísuje notáxska zápisnica vydá
drazobník vydraziteFovi dve vyhotovenía osvedceného odpisu notárskej zápisnice.
Notar, ktory osvedcf priebeh drazby notátskou zápisnicou:

JUDr. Martina Miziková, notar so sídlom: Nám. osloboditel'ov 20, 040 01 Kosice.
Podmienky odovzdania predmetu drazby:

1. Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného
odkladu vydraütel'ovi predmet dxazby a listiny, ktoré osvedcujú vkstnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predraetom drazby alebo osvedcujú iné prava vydraáitera k predmetu drazby a vydrazitel' prevzatie predmetu
drazby písomne potvrdí.

2. Ak ide o nehnutel'nost1, podnik alebo jebo cast*, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat1 predmet drazby
na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez
zbytocnych pñefahov. Drazobník je povinny na míeste spísat3 zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
Zápísnicu o odovzdaüí predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydrazitel' a

drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísat1 alebo ju prevziat*, tato skutocnost' sa vyznací v zápisníci a
zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydrazitel'. Tato povinnost3 sa
nevzt'ahuje na náklady, ktoré by inác nevznikü, ak ích svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majiteT
alebo drazobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich posühla.

4. Osoba povinná vydat" predmet drazby zodpovedá vydraziteFovi za skodu spósobenú omeskaním s odovzdaním
predmetu drazby.
Poucenie:

1. V prípade, ak boli porusené ustanovenk zákona o dobrovornych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym

bola dotknutá na svojich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost* drazby. Pravo domáliaf sa urcenia
neplacnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesíacov odo dña priklepu, 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 priklepu hláseny trvaly pobyt podFa zákona c. 253/1998 Z.z.
o bJásení pobytu obcanov Slovenskej republiky a regístri obyvaterov Slovenskej republiky v znení zákona
c. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je mozné domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto Iehoty.
V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá cast1 drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.
2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podPa bodu 1 písmena z tohto oznámenia o drazbe, je po\Tnná oznámít1
rmslusnej správe katasaa nelinutel'ností zacatie súdneho konank.

3. Ücastníkom súdneho konania o neplatnost5 draíby podl'a bodu 1 písmena z tohto oznámenia o drazbe sú
navrhovatel' drazby, drazobník, vydraziteF, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podTa bodu 2 písmena
z tohto oznámenia o drazbe.

4. Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky priklepu zarúkajú ku dñu priklepu.

5. Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovi? z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícínou
oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste alebo ak
neumoznil vlastník predmem drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby íné ako vlastnícke pravo,

vykonat" riadnu obliliadku predmetu drazby.
v Kosiciach dña 27.09.2016

MESTSJ CY ÜRAD
BANSKÁ BYSTR1CA
Vyvescnt: dña:
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Profesionálna drazobná spolocnost", 8X0,
Mgr. Jaroslav Dzurik, konatel'

