DU-POS DD 200a/2016

DUPOS drazobná, spol. s r.o.

Drazobník:

Tamaskovicova 17, 917 01 Trnava
ICO 36 233 935

spolocnost' je zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vo vlozke c
11681/T, oddiel: Sro.

zastúpená: Ing. Patrik Chlpek, konatel'

Navrhovater drazby:

DPS financia! consulting, s.r.o.
Tamaskovicova 17, 917 01 Trnava
ICO 46713930

zapísaná. v Obchodnom

registri

Okresného súdu Trnava,

oddiel Sro,

vlozka c. 30047/T

zastúpeny: Mgr. Juraj Balog, konatel'
Dátum konania drazby:

27.04.2017

Cas otvorenia drazby:

13:30 hod.

Miesto konania drazby:

Hotel Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica, maly salónik na
1. poschodí

Opakovanie drazby:

prvá opakovana drazba

Predmet drazby:
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Opis a stav p red metu
drazby:

Rodinny dom

68

Jedná sa o trojpodlazny

rodinny dom s dvomi nadzemnymi a jednym

podzemnym podlazím, zalozeny v priemernej híbke od 1 do 2 m, na

základovych pásoch z betónu s vodorovnou aj zvislou izoláciou proti
zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konstrukcie tvorí murivo v skladobnej
hrúbke do 40 cm. Stresnú konstrukciu tvorí sedlovy krov, pokryty
plechovou krytinou a vybaveny úplnymi klampiarskymi konstrukciami z
pozinkovaného plechu. Vonkajsia úprava povrchov stien skrabany brizolit
zo styroch strán nad 2/3 piochy steny, na prvom nádzemnom podlazí
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keramicky obklad sokla do vysky 80. cm. Dellace konstrukcie murované ¡
tehál. Stropy na podlaziach rovné betónové. Okná plastové s izolacnyndvojsklom. Dvere plné hladké alebo zasklené, garázové vráta rámové
Elektroinstalácia svetelná aj motorická, rozvodná skriña s automaticky
istením. Rozvod studenej aj teplej vody z pozinkovaného potrubia n
ysetkych podlaziach. Zdroj teplej vody plynovy ohrievac kombinovany

kotlom ÚK, v 1. podzemnom podlazí. Vykurovanie ústredné teplovodné
kotol ÚK na piyn, radiátory clánkové liatinové.
Vnútorné úprav
povrchov stien hladká omietka, keramicky obklad v kúpeini, vane a

kuchyni okolo kuchynskej linky. Podlahy v obytnych miestnostiach PV(|

v ostatnych miestnostiach keramická dlazba a PVC. V podzemnornl

podlazí schodisko betónové s pvc, v nadzemnych podlaziach schodisko $
betónu s násl'apnou vrstvou z keramickej dlazby. Kanalizácia z pvé

potrubia z kuchyne, kúpelne a WC do verejnej kanalizácie a septiku,;
Rozvod zemného plynu na 1.
podzemnom podlazí ^a nadzemnych
podlaziach. Vybavenie kúpelne na I. n.p. - ocel'ová smaltovaná vana,
umyvadlo, 2 ks obycajné batérie a wc misa. Na 1. podzemnom podlazí je¡
krb s otvorenym ohniskom. Dom je napojeny na vodovodnú prípojku 2;
verejného vodovodu, plynovú a elektrickú prípojku, kanalizácia napojená
na verejnú kanalizacnú stoku.
•
Dispozicné riesenie 2. nadzemné podlazie: - 2 x izba, chodba, schodisKo;
vylez a loggia

Dispozicné riesenie 1. nadzemné podlazie: vstup, hala, kuchyña,
kúpelfía s WC, schodisko, spajza a garáz
Dispozicné riesenie 1. podzemné podlazie: - sklad, kotolñá, schodisko

Predmet drazby sa drazí tak ako stojí a lezí.
Popis práv a závázkov
k predmetu drazby:

- Na pare. c. 67/4, 68 + c. s. 6318 na p. c. 68: Zálozné pravo pre
pohladávku DPS financia! consulting, s.r.o., Mikovíniho 10, 917 01
Trnava, ICO: 46 713 930 c. zml. V 3482/2011 zo dña 9. 8. 2011 +
zmluva o postúpení pohladávok zo dña 24. 10. 2016 - CZ 113/2011,
290/2016

..

.

Nie sú známe ziadne nájomné zmiuvy tykajuce sa predmetu drazby.
Znalecky posudok:

Císlo znaleckého posudku
109/2016

Najnizsie podante:
Minimálne prihodenie:
Vyska drazobnej

Meno znalca:
Ing. Marián Novotny

Dátum vyhotovenia:
08.12.2016

Vseobecná cena odhadu
-79 600,00 €

59 700,00 €
400,00 €
7 000,00 €

zábezpeky:

Spósob zlozenja

drazobnej zábezpeky:

Prevodom na bankovy úcet drazobníka alebo v hotovosti u drazobníkc^
najneskór do zahájenia drazby s preukázaním potvrdenia o úhrade tymttf
alebo zákonom povolenym spósobom alebo vo forme bankovej záruky.
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit: sekom ani platobnou kartou.
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Adresa a císlo úctu na
zlozeníe drazobnej

DUPOS drazobná, spol. s r.o., Tamaskovicova 17, Trnava, císlo úctu:
SK41 1100 0000 0026 2380 5437, Var. Symbol: 2002016

zábezpeky:

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

do otvorenia drazby

Doklad, preukazujúci

Vypis z bankového úctu, potvrdenie o vklade peñaznych prostriedkov na

zlozenie drazobnej

bankovy

úcet v hotovosti,
banková záruka.

príjmovy

Spósob vrátenia

Drazobník vrátí

drazby,

drazobnej zábezpeky:

drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujucu vydanie bankovej záruky
bez zbytócného odkladu po skoncení drazby alebo upustení od drazby,
najneskór vsak do 5 dní od skoncenia drazby alebo od upustenia od

zábezpeky:

úcastníkovi

pokladnicny

ktory

doklad

predmet drazby

drazobníka,

nevydrazil

drazby.

Úhrada ceny dosiahnutej vydrazením:

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. az 5 zák. c. 527/2002 Z. z. o
dobrovol'nych drazbách sa drazobna zabezpeka zapocítava vydrazitelbvi

do ceny dosiahnutej vydrazením. Zostávajúcü cast' ceny, dosiahnutej
vydrazením je vydrazitel' povinny zapiatit' drazobníkóvi do 15 dní od
skoncenia drazby, pokial' sa vydrazitel' nedohodne s navrhovatefom
drazby inak, a to v hotovosti alebo bankovym prevodom na úcet
drazobníka, podi'a vyssie uvedenych bodov v casti Drazobna zabezpeka.
Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením vyssia ako 6 640 eur, je vydrazitel'

povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením hned'po skoncení drazby.
Obhliadka predmetu

Obhliadka 1:

07X4.2017 11:00 hod.

drazby/dátum a cas:

Obhüadka 2:

25.04.2017 11:00 hod.

Organizacné pokyny: Obhliadka sa uskutocní po predchádzajúcom
telefonickom dohovore na tel. císle 033 / 553 27 22, prípadne na
mobilnom císle 0911876895.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydrazitefovi:

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitel'a udelením
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením. Uzívacie pravo
prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu drazby zápisnicou
o odovzdaní. Predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastník po
predlození osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a.

Notar, ktory osvedcí
priebeh drazby

Mgr. Tomás Gerbery, Mnohel'ova 830/17, 058 01

Poprad

notárskou zápisnicou:

Poúcenie:

V pnpade, ak sa spochybñuje platnost' záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia

zakona o dobrovol'nych drazbách, mcze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost' drazby. Toto pravo zaniká, ak sa

piatni do troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti
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drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci víastník predmetu drazby v case príklepu hláseny trvaly
pobyt. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá cast' drazby, ktorej sa takyto
rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala na sude takú zaíobu, je povinná oznámit' príslusnej
správe katastra nehnutel'ností zacatie súdneho konania.

Ucastníkmi
súdneho
konania
o neplatnost'
drazby
sú
navrhovatel'
drazby,
drazobník, vydrazitel', predchádzajúci víastník a zalobca. Ak vydrazitel' zmaril drazbu
alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikaju ku dñu príklepu.

Neplatnost' drazby me je mozné vysiovit' z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo
prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na
tom istom mieste a ked' neumoznil víastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu drazby iné ako vlastnicke pravo vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.

Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich
preukázat' najneskór do zacatia drazby a uplatnit' na drazbe ako drazitelia.

mózu

Ucastníkom drazby moze byt' osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené Zákonom c.
527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a dostavila sa s ciel'om urobit' podanie. Ostatné
osoby platia vstupné 3,32 EUR.

V Trnave dñacW PX20H

ting, s.r.o.

za Drazobníka:

Ing.^atrik Chlpék
konatel' spolotnosti

DUPOS drazobná, spol. s r.o.

iVÍESTSKY ORAD
BANSKÁ SYSTR1CA
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