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OZNÁMENIE 0 OPAKOVANEJ DRAZBE
£íslo konania: DM/6/2016
DebtManagements.r.o. ako drazobníkvzmysle § 17 zákona c. 527/2002 Z.z. 0 dobrovol'nych drazbách,
zverejñuje ñas ledovné
Oznámenie 0 opakovanej drazbe:
A.

Oznacenie drazobníka

i.

Obchodné meno/ meno a
priezvisko

Debt Management s.r.o.

Sídlo/ bydlisko

ÍL

a) Názov ulice/verejného priestranstva Na Troskách
h) Orientacné/ súpisné císlo

3

c) Názov obce

Banská Bystrica

e) Stát

Slovenská republika

III.

Zapísany:

v OR OS Bánská Bystrica, odd. Sro, vlozka c. 13057/S

IV.

ECO/ dátum narodenia

36 776 190

B.

Oznaéenie navrhovatel'a

1.

d] PSC 974 01

|I.

Obchodné meno/ meno a

[UDr. Eva Háberová, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Juraj Kmet

i

priezvisko

nar. 08.05.1959, bytom Micinská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica

Sídlo/ bydlisko

IL

a) Názov ulice/verejného priestranstva Trhová

b) Orientafiné/ súpisné Císlo

1

c) Názov obce

Zvolen

e) Stát

Slovenská republika

III.
IV.
c

(Zapísany:
|íCo/ dátum narodenia
Miesto konania drazby

|d] PSC" 960 01

08.02.1963

Notársky úrad JUDr. Viera Kalinová, Komenského 3,974 01 Banská
Bystrica

Dátum konania drazby

15.02. 2017

E.

Cas konania drazby

10:00

F.

Kolo drazby

I.kolo

G.

Predmet drazby

Predmetoni je nasledujúci súbor nehnutel'ností ako stojí a lezí, a to:

byt c.14 v obytnom dome 1011 spolu so spoluvlastníckom podielom na spbloónych óastiach a spoloánych
zariadeniach domu a pozemku - parcely KNC 1463/1 vo velTcosti 916/18838 na mene úpadcu v podiele Va, ktorého
súpisováhodnotajestanovenásumou 24 000,- EURad'alej
nebytovy priestor v suteréne c.12 - 20 spolu s podielom na spoloínych Castiach a spolocnych zariadeniach domu
a pozemku - parcely KNC 1463/1 0 vel^osti 251/18838 na mene úpadcu v podiele V*, ktorého súpisová hodnota je
stanovená sumou 2 000,- EUR.

Zapísané na liste vlastníctva c. 6784, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, vedené na
Okresnom úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor.
V spoluvlastníckom podiele úpadcu Ing. Juraj Kmetf, nar. 08.05.1959, bytom Miíinská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
v poniere lA.

|Opis predraetu drazby
Hodnoteny byt sa nachádza vmurovanom obytnom dome, ktory má jedno podzemné, styri nadzemné ajedno

podkrovné podlazie, v suteréne sa nachádzajú pivnicej spoloíné priestory anebytové priestory, vprízemí sú
obchodné prevádzky, na poschodiach sú byty, dom má jeden vchod, vdome je celkom 17 bytov aaj nebytové
priestory. Dom je súcastou radovej uliínej zástavby, má tehlové obvodové múry hrúbky 50 cm (niesú zateplené},

jje zrekonstruovany, pri£om pri rekonátrukcií bolo vyhotovené nové dvojúrovñové podkrovné podlazie s dvomi
ynezonetovymi bytmi. Dom má prípojku plynu do vlastnej plynovej kotolne, má vybudovanú vyfahovú sachtu bez
ñmkcného vytahu, S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spolocnych castí a spolocnych zariadení domu
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podiele 916/18838. Spolocnymi castami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priecelia,
stup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolacné konstrukcie, ako aj zvislé nosné konstrukcie. Spolocnymi
ariadeniami domu sú prácovña, kocikáreñ, spolocné priestory, bleskozvod,
STA, vodovodné, kanalizacné,
ilektrické, telefone a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ze sú umiestnené mimo domu ak slúzia vylucne
;iomu. Obytny dom bol dany do uzívania vroku 1938, zrekonstruovany bol vrokoch 2003-2005 svytvorením
podstresnych bytov, zivotnosí murovaného domu s masívnymi nosnymí kons'trukcíami aso sedlovou strechou
stanovujem vzhí'adom na vek, vykonanú rekonstrukciu a zisteny stav na 150 rokov. Hodnoteny nebytovy priestor
sa nachádza v suteréne toho istého domu ako byt, ide o technickú miestnost", ktorá má plochu 25,10 m2.
Opis stavu predmetu drazby
Hodnotené nehnutel'nosti vedené na LV 678 sa nachádzajú vcentrálnej casti Banskej Bystrice na ulici Národná.
Byt císlo 14 sa nachádza v bytovej budove, ktorá je v priemerne udrziavanom stave. Samotny byt je v povodnom
stave, vymenená je len elektroinstalácia. V slabo udrziavanom byte je potrebné urobif kompletnu rekonstrukciu
okien, podláh, omietok obkladov a rozvodov vody a odpadu.
Prava a závázky viaznuce na predmete drazby

- Zákonné zálozné pravo v zmysle § 15 zák. c. 182/93 Z.z. v prospech spolocenstva vlastníkov bytov a nebytovych

priestorov NÁRODNÁ 9, so sídlom Národná 1011/9, 974 01 Banská Bystrica -161/2003,2665/2011
- Na byt 114/III.poschodie, vchod 9 a podiel 916/18838 na spoloc. castiach a spoloc. zariadeniach domu a k
pozemku v 1/4: Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c. EX 213/2009
20 cña 31.7.2009, súdny exekútor JUDr. Jan Debnár, Obrancov mieru 874/3, Detva [zápis do KN 9.10.2009) 1820/2009

- Na 1/4 bytu í. 14/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spoloc. castiach a spoloc. zariadeniach domu a k
pozemku: Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c. EX 1596/2010 20

dña 25.5.2010, súdny exekútor JUDr. Matej KrSiak, CsLtankistov 212, Bratislava (zápis do KN 21.7.2010) 1769/2010

- Na l/4Tíytu 6 14/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spoloí. éastiach a spoloC. zariadeniach domu a k
pozemku: Zálozné pravo pre pohl'adávku Dañovy úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho 18, Banská Bystrica
rozhod.c. 851/340/64764/10/Novzo dña 17.8.2010 -2505/2010

- Na 1/4 bytu 114/111.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spoloc. castiach a spoloc. zariadeniach domu a k

pozemku: Zálozné pravo pre pohl'adávku Daño\ry úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho 18, Banská Bystrica
rozhodx. 851/340/75620/10/Nov zo dña 13.10.2010 -2839/2010

- Na 1/4 bytu c. 14/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spoloc. castiach a spolofi. zariadeniach domu a k
pozemku: Zálozné pravo pre pohl'adávku Dañovy úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho 18, Banská Bystrica

bzhod.c. 851/340/75621/10/Nov zo dña 13.10.2010 -2841/2010

- Na 1/4 bytu c. 14/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spolod castiach a spoloc. zariadeniach domu a k
pozemku: Zálozné pravo pre pohl'adávku Dañovy úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho 18, Banská Bystrica
- rozhod.c. 851/340/87557/10/Nov zo dña 9.12.2010 -538/2011

h Na 1/4 bytu a. 14/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spoloí. castiach a spoloc. zariadeniach domu a k
pozemku: Zálozné pravo pre pohl'adávku Dañovy úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho 18, Banská Bystrica,
rozhod.c. 851/340/13582/11/Nov zo dña 23.2.2011 - 2301/2011

f

:- Na 1/4 bytu 114/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spoloc. castiach a spoloí. zariadeniach domu a k
pozemku: Zálozné pravo pre pohl'adávku Dañovy úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho 18, Banská Bystrica,
l-ozhod.c. 851/340/13581/11/Novzo dña 23.2.2011 -2302/2011

=- Na 1/4 bytu c. 14/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spoloc. castiach a spoloC. zariadeniach domu a k
pozemku: Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. Ex 35/11 20 dña 8.4.2011, súdny exekútor
JUDr. Martin Bujna, Matice slovenskej 17, Prievidza [zápis do KN 6.7.2011) -2303/2011
- Na 1/4 bytu c. 14/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spoloc. castiach a spoloc. zariadeniach domu a k
pozemku: Zálozné pravo pre pohl'adávku Dañovy úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho 18, Banská Bystrica,
rozhod.c. 851/340/37084/11/Novzo dña 17.5.2011 -2306/2011

- Na 1/4 bytu c. 14/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spolo£. castiach a spoíoc. zariadeniach domu a k
pozemku: Zálozné pravo pre pohl'adávku Dañovy úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho 18, Banská Bystrica,
rozhod.c. 851/340/76014/11/Novzo dña 21.9.2011 -cz 3478/2011

;~ Na 1/4 bytu c. 14/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spoloc. castiach a spoloc. zariadeniach domu a k

pozemku: Záloáné pravo pre pohl'adávku Mesto Banská Bystrica, ÉSA 26, Banská Bystrica, rozhod.c. OEM DP
;i95659/29932/196161/ll/Ru 20 dña 20.10.2011 -cz 3480/2011

- Na 1/4 bytu c. 14/III.posch.,vchod 9 a podielu 916/18838 na spoloc". castiach a spoloÉ. zariadeniach domu a k
pozemku: Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuíného zálozného prava c. EX 2220/2010 zo

dña 8.4.2013 + oprava zo dña 17.4.2013, súdny exekútor JUDr. Matej Krsiak, fisl. tankistov 212,841 06 Bratislava
Spolocnost' zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystricí, oddiei: Sro, vl.c. 13057/S,
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apis do KN 23.4.2013) -cz 896/2013

|Spósob stanovenia ceny predmetu drazby
cjdnota predmetu drazby bola zistená podl'a znaleckého posiiídku é. 109/2016, ktory vypracoval znalec,
.a. Stefan Pastierovic zapísany v zozname znalcov, tlmocníkov a prekladatel'ov, vedenom Ministerstvom
jravodlivosti Slovenskej republiky pod í. 912652, pre odbor 37 00 00 Stavebníctvo a odvetvie: 37 01 00
ozemné stavby, 37 09 00 Odhad hodnoty nehnutel'ností, na sumu 18 200,- EUR.
18 200,-EUR

Najnizsie podanie
Minimálne prihodenie

100,- EUR

a) vySka

Draáobná zábezpeka

5 000,- EUR

3) spósob zlozenia drazobnej

1. Bezhotovostny prevod alebo vklad na úcet drazobm'ka £ SK48 1100 0000

¿ábezpeky

0026 2978 1966, vedeny v Tatra banke, a.s., s variabiln.ym symbolom 62016

2. V hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo v mieste konania drazby.
3. Banková záruka.
. Notárska úschova.
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit platobnou kartou ani Sekom.
c) doklad preukazujúci zlozenie
drazobnej zábezpeky

1. Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vyáke drazobnej

zábezpeky. Úíastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude
drazobná zábezpeka pripísaná na úCet drazobníka.
2. Hotovostvo vyáke drazobnej zábezpeky.

3. Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Original alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky

Do otvorenia drazby.

e) vrátenie drazobnej zábezpeky

Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby
bezhotovostnym prevodom na úíet úcastníka drazby.

^[Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením
Vydrazitel' je povinny zaplatití cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo

bezhotovostnym prevodom alebo vkladom na ú¿et drazobníka císlo: SK48 1100 0000 0026 2978 1966, vedeny
vTatra banke, a.s., svariabilnym symbolom 62016 ato do 15 dní odo dña skoníenia drazby, prieom uvedeny
¿posob úhrady sa tyka prípadu, ked' suma dosiahnutá vydrazením presiahne 6.640,00 EUR, v opacnom prípade je
jvydrazitel' povinny uhradit' cenu dosiahnutú vydrazením hned' po ukoncení drazby.
O.

¡Obhliadka predmetu drazby

Dña 10.02.2017 o 10:00 hod

(dátum)

a

Dña 13.02.2017 o 10:00 hod
Mi esto obhliadky

Pred objektom tvoriacim predmet drazby.

Organizacné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konam'm
obhliadky na tel.c. 0911522 444.

Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby
Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke pravo

áfíom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez zbytoc'ného odkladu po nadobudnutí vlastrftckeho alebo iného prava

'vydrazitel'ovi potvrdenie o vydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje
hotárska zápisnica vydá drazobník vydraziterovi dve vyhotovenia osved£enéhd odpisu notárskej zápisnice.

¡Podmienky odovzdania predmetu drazby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného
pdkíadu vydrazitel'ovi predmet drazby a listiny, ktoré osvedc'ujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom drazby alebo osvedcuju iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby a vydrazitel' prevzatie predmetu
ílrazby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nermuternost1, podnik alebo jeho íast1, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat1 predmet drazby na

základe predlozenia osvedéeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnych
prietahov. Drazobník je povinny na mieste spísat zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu drazby podpíáe predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel', Ak niektorá osoba
odmietne zápisnicu podpísat alebo ju prevziat, tato skutoénost sa vyznací vzápisnici a zápisnica sa povazuje za

jodovzdanú aj tejto osobe.
|3. Váetky náklady spojené sodovzdaním aprevzatím predmetu drazby nesie vydrazitel'. Tato povinnosf sa
nevzfahuje na náklady, ktoré by ináC nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majitel1 alebo
;drazobník alebo akim tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

j^Osoba povinná vydat predmet drazby zodpovedá vydraziterovi za Skodu sposobenú omeSkaním s odovzdaním
Spolocnosí' zapísaná v Obchodnom registrí Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddieí: Sro, vl.c. 13057/S,
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edmetu drazby

Poucenie podl'a § 21 ods. 2 az 6 zákona t 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách:
Vprípade, akboli porusené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, moze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola
ítknutá na svojich právach, poziadat súd, aby urcil neplatnost drazby. Pravo domáhaf sa urcenia neplatnosti
~azby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu, ak dovody neplatnosti drazby súvisia so
oáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
redmetu drazby v case príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu obcanov
lovenskej republiky a registrí obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení zákona c. 454/2004 Z.z., v tomto pripade
e mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V pripade spoiocnej drazby bude neplatná len
á casi drazby, ktorej sa takyto rozsudoktyka.

?.. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1 písmena S tohto oznámenia o drazbe, je povinna oznamit
'iríslusnej správe katastra nehnutel'ností za£atie súdneho konania.

3 Úcastníkom súdneho konania o neplatnost drazby podl'a bodu 1 písmena S tohto oznámenia o drazbe sú
navrhovatel1 drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podra bodu 2 písmena
S tohto oznámenia o drazbe.

_

t

v

4 Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcí drazbu za neplatnú, úftnly príklepu zamkaju ku dnu príklepu.

s! Neplatnost drazby nie je mozné vyslovit z dovodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícmou
oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste alebo ak
neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonat
riadnu obhliadku predmetu drazby.
Notar

a] titul

|ÜDÍ

b) meno

[Viera

c) priezvisja)

¡Kalinová

d) sídlo

Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica

Vo Zvolene ■

V Banskej Bystrici

Za navrhovatel'a:

Za drazobníka:

Mgr. Marcel Kozák
Prokurista spolocnosti
Debt Management s.r.o.

JUDr. Eva Háberová
Správca konkurznej podstaty

úpadcu Ing. Juraj Kmet

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

VyvBBcné dña:

31 JAN. 2017

Zvescné dña:

L

podpis

Spoiocnost' zapísaná v Obchodnom regísth Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddlel: Sro, vl.c. 13057/S,
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