iAuktioN
plus

Oznámenie o dobrovol'nej drazbe
AP 13/2017- l.kolo
Drazobník:

AUKTION plus, s. r. o.
Záhradná 863/8, 962 12 Detva

100:50 317 709
DIO:2120284628

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiei Sro,
vlofcka C. 29903/S

Be, Ing. Katarína TkáCová a Eva Tkáfiová - konatePky spoloónosti
Navrhovatel' draíby:

Ing. Peter Medved'

Adresa správeu: Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
ZnaCka správeu: SI 171

Meno úpadeu: Denisa KuliSiaková

Adresa úpadeu: Sitnianska c\ 6597/17, 974 11 Banská Bystrica
Dátum narodenia úpadeu: 26.02. 1971
Dátum konania drazby:

24.05.2017

Óas otvorenia drazby:

10:00 hod.

Miesto konania draíby:

Opakovanie drazby:

Notársky úrad Banská Bystrica, JUDr. Barbora Behylová, Kapitulská 1, 2.
poschodie, 974 01 Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystricky' kraj
prvá draába

Predmet draíby:

súbor vecí

súbor vecí - nehnutel'ností vedenych Okresnym úradom - katastrálny odbor Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská
Bystrica, katastrálne územie Sásová, zapísanych na liste vlastníctva £. 1728, v spoluvlastníckom podiele 1/2, a to:
Parcelné éíslo:
3112/1

Parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape:

Vymera v m2: Druh pozemku:
213

Zastavané píochy

Spdsob vyul pozemku: Umiest. pozemku: Druh ch. n.
15

a nádvoria
3112/2

204

Zastavané plochy

15

a nádvoria
3112/3

213

Zastavané plochy

15

a nádvoria
Legenda:
Spdsob wuzívania pozemku:

J5 - Pozemok, na ktoromje postavená bytová budova oznacená súpisnym císlom

Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemokje umiestneny v zastavanom území obce

Súpisné Éíslo:
6597

Stavby:

na parcele díslo:
3112/1

6597
6597

Druh stavby: Popis stavby:
9
Bytovy dom

3112/2
3112/3

9
9

Umiest stavby:

Bytovy dom
Bytovy dom

1
1
1

Legenda:
Druh stavbv:
9 - Bytovy dom

Kód umiestnenia stavbv:
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu
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Byty a nebytové priestory:

, dátum narodenia, rodné ííslo (tóO) a miesto trvalého pobytu (sídlo)
vlastnfka

Vchodtli

8.p.

Byt ¿48

Podiel priestoru na spoloCnych fcastiach a spolofinych zariadeniach

«014/333336

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:

Spoluvlastnfcky podiel:

1/2

Opis predraetu drazby:

3-izbovy byt £. 48 v obytnom dome súpisné Cfslo 6597

Hodnoteny byt sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome stavebnej sústavy NKSP1-14. Bytov* dom má

ceZn 1+8 podlazí, plochú strechu, 3 vchody, vo vchode C17 je celkom 16 trojizbovych bytov. Hodnoteny byt sa

nachádza v krajnej sekcii na ósmom /najvy&W poschodí, dom má vyfahy. DispoziCne byt pozostáva z troch
obytnych miestností a z príslusenstva, ktoré tvorí predsieñ, chodba, kuchyña, kúperña, WC loggia a pivmca v suteréne
domu Podlahová piocha bytu s príslusenstvom, bez loggie, je 69,25 m2. Byt je zrekongtruovany, bytov jadroje
montované panelové, v kúpel'ni je smaltovaná vana s keramickfm obkladom a untadlo, batane su nerezové pákové,
steny kúperne sú s keramickymi obkladmi, samostatné WC je bez umyvadla. V kuchym je hnka na báze dreva s

nerezovyrn drezom, pákovou nerezovou batériou, kombinovanym plynovym sporákom s elektnckou rurou a

digestorom, za Unkou sú keramické obklady. Podlahy sú v dvoch izbách lepené korkové v jednej izbe a kuchym

plfvajúce, z vel'koplognych laminátov^ch parkiet, v predsieni, kúpel'ni a WC sú keramické dlaSby, povrchy stien

fvoria hladké silJtové stierky, okná sú plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované, vchodove

dvere bezpecnostné, vykurovanie je ústredné, radiátory ocel'ové panelové. Dom má pnemernu udrzbu, obvodové
steny nie sú dodatoííne zateplené.

S vlastníctvom bytuje spojené spoluvlastníctvo spoloCnych Castí a spoloCn^ch zariadení domu v podiele 6934/333336.
Spolocné Casti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, prieCelia, vchody, schodigtia, vodorovné
nosné a izolaCné konátrukcie a zvislé nosné konStrukcie.

Spoloíné zariadenia domu: odkladací priestor na prízemí kazdého vchodu, vstupy, rozv^dne spoloCná televízna
antena bleskozvody, ingtaíaCné Sachty, vo'dovodné, plynové, teplonosné, kanalizaCné aelektncké domové prlpqjky,
a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúzia vyluCne domu, v ktorom je prevádzany byt umiestneny.

Opis stavu predmetu drazby: Predmet dobrovol'nej dra% je v stave primeranom údrzbe a veku stavby.
Popis práv a závSzkov k predmetu dobrovol'nej drazby viaznucich:
LV ií. 1728

Sm^drazobníka AUKTION plus, s.r.0., Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ICO: 50 317 709 o zaCatí dobrovol'nej
drazby zn. AP 13/2017 zo dña 15.03.2013 - Cz 549/2017
ÍARCHY:

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE PARAGRAFU 15, Z 182/93 ZB. V PROSPECH V§ETKYCH
OSTATNYCH VLASTNÍKOV OBYTNÉHO DOMU Ó. S. 6597 - VZ 869/2000

Na byt C 48WIII. poschodie, vchod 17 a podiel 6934/333336 k pozemkom a na spolocn*ch Castiach a zariadeniach
domu Zálozné pravo pre pohl'adávku VSeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 9C' B^ava, ICO:

31MÓ 155S. V 6771/2008 zo dña 28.11. 2008 - VZ 1825/2008, VZ 1826/2008, 662/2013, 1760/2015
Iné údaje:

OBYTNt DOM C. S. 6597 - SITNIANSKA ULICA C. 15-17
Poznámka:

Bez zápisu

VySSie uvedené zálozné prava neovplyvñujú hodnotu predmetu drazby podstatnym spósobom, ked'ze y miysle

ustanovenia § 93 ods. 2 Zákona 5. 7/2005 Z. z. okonkurze a reStrukturalizácn aozmene J d°Plnem/ie™£

Xnov v znení neskorSích predpisov speiiazením majetku v drazbe zanikajú a vydraz.tel' nadobudne predmet drazby
nezafazeny právami a závazkami z t^chto zálozn^ch práv.

AUKTION plus, s.r.o., Záliradná 863/8,962 12 Delva

Tel.: 0917 691 654 E-maÜ: anlciiiYnn1ussrtMfflianail..
anlciiiYnn1ussrtMfflianail.com.
™3^1' ^^^,
C 2120284628, Bankové spojenie:
ji VÚB,,
VÚBtel
úc IBAN: SK 0 0200 «
ICO: 50 317 709, DlC:
,, telo úc.u:

Zapisañá v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystnca, oddiel; Sro, vloíka Cislo.

Znaleck? posudok - stanovená hodnota predmetnej nehnutel'nosti v podiele 1/2:
Císlo znaleckého posudku:

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

VSeobecná cena odhadu:

37/2017

Ing. Stefan Pasíieroviá

10.04.2017

31.000,00 EUR

Najniz&e podanie:

31.000,00 EUR

Minimálne prihodenie:

300,00 EUR

VySka drazobnej zábezpeky:

8.000,00 EUR

Spósob zloáenia drazobnej
zábezpeky:

1. Bezhotovostny prevod alebo vklad na úCet drazobníka IBAN: SK70 0200 0000
0036 7653 2457, SWIFT: SUBASKBX, vedeny vo VÚB, a. s., VS: 132017
2. V hotovosti do pokladne drazobníka v mieste konania drazby;
3. Banková záruka;
4. Notárska úschova.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani Sekom.
Adresa a ¿íslo úítu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

V hotovosti do pokladne drazobníka v mieste konania drazby alebo prevodom na
úcet drazobníka: AUKTION plus, s. r. o., Záhradná 863/8, 962 12 Detva Císlo
úítu: 3676532457, IBAN: SK70 0200 0000 0036 7653 2457 SWIFT
SUBASKBX, vedeny vo VÚB, a. s., VS: 132017.

Adresa na zlozenie

drazobnej zábezpeky:

Úcastník drazby móze zloztf drazobnú zábezpeku v hotovosti v sídle

drazobnej spolocnosti na ádrese Záhradná 863/8, 962 12 Detva a v den

konania drazby v drazobnej miestnosti.
Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

Drazobnú zábezpeku mozno zlozif do otvorenia dobrovol'nej drazby.

Doklad, preukazujuci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

1. Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vySke drazobnej

zábezpeky. ÚCastník bude pripusteny k drazbe, ak do uplynutia lehoty na zlozenie

drazobnej zábezpeky bude drazobná zábezpeka pripísaná na úcet drazobníka;
2. Príjmovy pokladniCny doklad na hotovosf vo vyáke drazobnej zábezpeky.
UCastník bude pripusteny k drazbe, ak do uplynutia lehoty na zlozenie drazobnej
zábezpeky bude drazobná zábezpeka zlozená do pokladne drazobníka;
3. Original alebo overená kópia preukazujúca vystaveníe bankovej záruky;
4. Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Spósob vrátenia

drazobnej zábezpeky:

Bez zbytocného odkladu po skoníení draáby bezhotovostnym prevodom na úcet
úfiastníka drazby alebo v hotovosti. Drazobník vráti úíastníkovi dobrovol'nej
drazby, ktory predmet dobrovol'nej drazby nevydrazil, drazobnú zábezpeku alebo
listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytoCného odkladu po
skonííení dobrovol'nej drazby alebo po upustení od dobrovol'nej drazby.
V prípade, ze dójde k zmareniu drazby; t. z. vydrazitel' neuhradí v stanovenej
lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka zlozená vydrazitel'om
vrátane jej prísluáenstva sa pouzije na úhradu nákladov zmarenej dobrovol'nej

drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúCtuje sa zostávajúca Casf drazobnej
zábezpeky zlozená vydrazitel'om, ktory spósobil zmarenie dobrovol'nej drazby, na
náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej dobrovol'nej drazby
a opakovanej dobrovol'nej drazby sa zostávajúca Casf vráti vydrazitel'ovi, ktory

spósobil zmarenie dobrovol'nej drazby. Vydrazitel', ktory spósobil zmarenie
dobrovol'nej drazby, je povínny na vyzvanie drazobníka uhradif tú c~asf nákladov
dobrovol'nej drazby, ktorú nepokryva drazobná zábezpeka ním zlozená; to platí aj
pre náklady opakovanej dobrovol'nej drazby, konanej vdósledku zmarenia
predchádzajúcej dobrovol'nej drazby vydraziterom.

<n 51, ™
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Úhrada ceny dosiahnutej vydrazením:

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3) az 5) zák. i. 527/2002 Z. z. o dobrovol'itfch
drazbách sa drazobná zábezpeka vydrazitel'ovi zapoiíítava do ceny dosiahnutej
vydrazením. Ak je cena dosiahnutá vydrazením vySSia ako 6 640,00 EUR, je
vydrazitel' povinny zaplatif zostávajúcu casf ceny dosiahnutej vydrazením do 15
dní od skonfienia dobrovol'nej drazby, pokial' sa vydrazitel' nedohodne s
navrhovatel'om dobrovol'nej drazby inak, a to v hotovosti alebo bankovym
prevodom na úcet drazobníka Císlo úítu: 3676532457, IBAN: SK70 0200 0000

003676532457, SWIFT: SUBASKBX, vedeny vo VÚB, a. s., VS: 132017. Ak nie

je cena dosiahnutá vydrazením vySSia ako 6 640,00 EUR, je vydrazitel1 povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením hned' po skonííení dobrovol'nej drazby.
Zlozenie drazob. zábezpeky
plat. kartou alebo §ekom:

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani sekom.

Prechod práv a závüzkov
viaznucich na predmete
drazby:

V zmysle § 151ma, ods. 3, ObÓianskeho zákonníka, pri vykone zálozného prava
záloznym veritel'om, ktorého zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom na
uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezafazeny
záloznymi právami ostatn^ch záloznych veritel'ov.

V zmysle § 30, zákona C. 527/2002 Z. z. o dobrovol'n^ch drazbách v znení
neskorSích predpisov, prava osób vyplyvajúce z vecnych bremien viaznucich na
predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho prava drazbou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením príklepu, ak
vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazením predmetu drazby v ustanovenej
lehote; to neplatí v prípade predkupného prava spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.

Upozorñujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné alebo
iné prava, ie ich mózu preukázat' najneskfir do zaCatia drazby a móíu ich
uplatnit' na drazhe ako drazitelia.
Nadobudnutie vlastnfckeho
prava k predmetu drazby:

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnfcke pravo dñom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez
zbytoCného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'ovi
potvrdenie o vydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktor^ch sa o priebehu
drazby spisuje notárska zápisnica vydá drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia
osvedceného odpisu notárskej zápisnice.

Obhliadka predmetu

drazby/dátum a ías:

Obhliadka 1: 09.05.2017 o 10:00 hod.

Organizaíní opatrenia:

Záujemcovia o obhliadku sa mózu ohlásia aspoñ jeden den pred konaním
obhliadky na tel .£.: 0917 691 654, Po - Pi 8:00 - 15:00 hod. Obhliadky sa
uskutoíínia na mieste, kde sa nachádza predmet drazby.

Obhliadka 2:19.05.2017 o 10:00 hod.

Podmienky odovzdania

predmetu draíby
vydraíitel'ovi:

Ak nadobudol vydrazitel' vlastnícke pravo alebo iné pravo k predmetu drazby, je
drazobník povinny podl'a podmienok uvedenych v oznámení o drazbe odovzdaf
predmet drazby a listiny, ktoré osvedCujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na
nakladanie s predmetom drazby alebo osvedCujú iné prava vydraáitel'a k predmetu
drazby, bez zbytoCného odkladu vydrazitel'ovi; vydrazitel' prevzatie predmetu
drazby písomne potvrdí.

Ak ide o predmet drazby podl'a § 20 ods. 13, predchádzajúci vlastník je
^
odovzdaf predmet drazby na základe predlozenia osvedfieného odpisu notárskej
zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a podl'a podmienok uvedenych v
oznámení o drazbe bez zbytoCnych priefahov. Drazobník je povinny na mieste
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spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu draáby. V zápisnici uvedie okrem
oznacenia predchádzajúceho vlastníka predmetu draáby, drazobníka, vydrazitel'a
a predmetu drazby najmS podrobny opis stavu, v akom sa predmet drazby vrátane
prísluáenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záva"zkov viaznucich na predmete
drazby.

Ak ide o prechod práv voCi tretím osobám, je drazobník povinny podl'a podmienok
uvedenych v oznámení o draábe oznámif tentó prechod tretím osobám bez
zbytocného odkladu.

Zápisnicu o odovzdaní predmetu dra¿by podpíSu predchádzajúci vlastník
predmetu drazby, vydrazitel' a drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'. Ak niektorá osoba
odmietne zápisnicu podpísaf alebo ju prevziaf, tato skutocnosf sa vyznaCí v
zápisnici a zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom drazobník

tuto osobu poucl

VSetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie
yydraáitel'. Tato povinnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by ináC nevznikli, ak
ich svojou vinou sposobil predchádzajúci vlastník, majitel' alebo drazobník alebo
ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

NebezpeCenstvo skody na predmete draZby prechádza z navrhovatel'a drazby na
vydrazitel'a dñom odovzdania predmetu drazby, v ten isty den prechádza na
vydraáitel'a zodpovednosf za Skodu spósobenú v súvislosti s predmetom drazby.
Ak je vydrazitel' v omeSkaní s prevzatím predmetu drazby, nesie nebezpefenstvo
Skody a zodpovednosf za Skodu vydraáitel'.
Notar, ktory osvedíí
priebeh drazby

notárskou zápisnicou:

Pouíenie:

JUDr. Barbora Behylová, Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica

podl'a § 21 ods. 2 az 6 zákona £. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych draábách
a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady C. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej Cinnosti (Notársky poriadok) v znenf neskorSích predpisov:
1.

V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloánej zmluvy alebo boli poruSené
ustanovenia tohto zákona o dobrovol'nych draábách, móze osoba, ktorá tvrdí,

ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby uréil neplatnoslf

draáby. Pravo domáhaf sa ureenia neplatnosti dntóby zaniká, ak sa neuplatní
do troch mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti
drazby súvisia so spáchaním trestného ¿inu a zároveñ ide o drazbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu draáby v óase
príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona 6.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
obíanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republiky

v znení zákona 6. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je mozné domáhaf sa

2.

neplatnosti dra2by aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolofinej draáby
bude neplatná len tá óasf draáby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.
Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1 pouCenia tohto oznámenia
o draábe, je povinná oznámif prfslusnému Okresnému úradu, katastrálny

3.

ÚCastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a bodu 1. pouCenia

odbor zaCatie súdneho konania.

tohto oznámenia o drazbe, sú navrhovatel' draáby, drazobník, vydrazitel',

predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 2. poucenia tohto
oznámenia o draábe.
4.

Ak vydrazitel' zmaril draZbu alebo ak súd ureil dra2bu za neplatnú úCinky

5.

Neplatnosf draáby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zaííatia
drazby, ak bolo príCinou oneskoreného zaCatia draáby konanie inej draáby
tym istym drazobníkom na tom istom mieste, alebo ak neumoznil vlastník
predmetu dra2by, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dntóby iné ako vlastnícke

príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.
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Upozornujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu dobrovol'nej drazby iné
prava, ze ich mózu preukázaf najneskor do zaéatia dobrovol'nej drazby
a uplatnif na dobrovol'nej drazbe ako drazitelia. ÚCastníkom dobrovol'nej

drazby móze byt' osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené Zákonom í.

527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskor§ích predpisov
a dostavila sa s ciel'om urobit' podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32
EUR.

VDetve, dña 13.04.2017
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