Oznámenie o drazbe
Z». 192017

ProAuctio s.r.o., ako drazobnik oprávneny k v^konu dobrovorních draíieb v zmysle ustanovenl zákona
C. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych draábách a o doplnení zákona í. 323/1992 Zb. o noíároch a notárskej Cinnosti
(Notársky poriadok) v platnom znení (d'alej len ,,zákon o dobrovol'rtfch drazbách") a zákona c". 7/2005 Z. z.
Zakon o konkurzc a regtruktLiralizácii a o zmcne a doplnení níekíorych zákonov (d'alej leu ,,ZKR") zverejñuje na
základe zmluvy o vykonaní draz"by a v zmysle ustanovení § 17 zákona o dobrovol'nych draábách nasledovné
Oznámenie o drazbe:
Oznníeine drazobníka:

ProAwciio s.r.o.

IÓO:
Sídlo:

45 408 441
Homá 2,974 01 Banská Bystrica

Zapísany v registri:

Obchodn£ regíster Okresného súdu Banská Bystrica, oddíel Sro, vloáka d.

Konajúcí:

Mgr. Slavomír JanSo, konatel1

Oznaíeníe

Ing. Marión Holúbek

17775/S

navrhovatcl'a draáby:
So sídlom:

i

Cíkkerova 5,974 01 Banská Bystrica

43 099 572
ICO:
Zapisany v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodüvosti SR pod znat&cm S 1253
Marko Adamec, narodeny: 25.03.1972, trvale bytom: Vysoká 17, 969 01 Vysoká
správca úpadcu
fd'alej aj len ,,úpadca")
Miesto kon;iniíi drazby:

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

Dátum konania drazby:

04.07.2017

Cas oívorenía draiby:

09:00 hod.
Prvé kolo drazby

Drazba:
Oztiaíenie predmetu

draíby :

Prcdmetom drazby sú nehnutel'nosti, nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica,
obci Banská Bystrica, katastrálnom území Sásová, evidované Okresníro úradom
Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastnfctva (LV) C. 2366 a to:
- byt 6. 1 vo vchode C. 6 na 1. poschodí bytového domu síipisné fiísio 6555,
postaven^ na parcele registra ,,C" parcelnó efslo 3091, zastavané píochy a
nádvoria o vymere 678 m2,

- a s víastníctvom faytii 2.1 spojen^ spoluvíastnícky podiel na spoloCn^ch eastiach
a spoloCnych zariadeniack domu a spoluvlastnícky podíci k pozemku parcele
registra ,,C" Císlo 3091, zastavané plochy a nádvoria o vymere 678 m2 vo vySke
7183/443500.
Spoluvlastnicky podiel na predmete draáby : 1/1
/d'alej len ,,predmet drazby"/

Opis predmetu draíby
a jeho prísluSenstva:

¡

Byt 6. 1 ktory tvorí súíasf predmetu drazby sa nachádza v bodovom panelovom
obyrnom dome U 65 b.j., ktory má ceíkom 1+12 podlazi, I vchod, v dome je
celkom 65 bytov. Bytov^ dom je s plochou strechou, má dva vytahy, nie je
dodatoíme zatepleny. Dispozifine hodnoteny byt pozostáva z rroch obytnych
miestností a z prísluSenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyña, kúperfia, WC, komora,
balkón a pivnica v suteréne domu. Zistená podlahová piocha bytu s
prislusenstvom, bez balkóna, je 71,83 m2. Byt je v p5vodnom stave, bez
vykonanych rekon§trukcií, jedinou zmenou je vymena póvodnych okien za nové
drevené zdvojené eurookná. Bytové jadro je póvodné montované umakartové, v
kúpel'ni je smaltovaná vana a um^vadlo, batérie sú nerezové pákové, samostatné

WC je bez um^vadla. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovym drezom,
pákovou batériou, plynovym sporákom s digestoromj za linkou síi keramické
obkíady steny. Podlahy v byte sú prevazne lepené povlakové z PVC, v jednej z
ízieb boli vymenené za plávajúce, z vel'koplogn^ch Iaminátov^ch parkiet, okná sú
drevené 2dvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované.

Vykurovanie je ústredné, radiátory ocefové paneiové. Obytny dom aj byt £. 1

majú priememú údribu, Comu zodpovedá aj ích technícky stav.
S vlastníctvom byiu C. 1 je spojené spoluvlastníctvo spolo£ny~ch castí a
spoloCn^ch zariadení domu v podiele 7183/443500. Spoloiínymi ííasl'amí domu sú
základy domu, streclia, chodby, obvodové miiry, prieCelia, vstup, závetrie,
schodiská, vodorovnó nosné a izoIaCné kongtrukcie, ako aj zvislé nosné
konStrukcie. Spolofinymi zariadeniamí domu sú vytfahy, prádovña, mangl'ovña,
kocikáreñ, spoloíné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizaCné,
eleklrické, tclefónne a plynové domové prípqjky a lo

aj v prípade, ze sú

umiestnené mimo domu ak slúXia vyluCne domu.
Obytny' dom bol dany do uzfvania v roku 1988, vzhl'adom na zisteny technicky
stev a vykonávanú údrábu stanovil znalec íivotnosf domu na iOO rokov.
Opfs stavu predmetu
drazby:

Ozna£enie aopis práv
a závSzkov

viaznucích

na predmete draZby:

Predmet drazby je v techníckom stave prímeranom jeho veku, vykonanym
rekonstrukciám uvedenym v popise predroetu dra^by a údrzbe.
Nasledujúce záloíné pravo ostáva aj v pripade úapeSnej draáby zapfsané na LV
6. 2366 leu. Sásová, neovplyvñuje váak hodnotu predmetu draáby a bude
zabezpeCovaf budúce pohl'adávky vzniknulé v íase po zapiatení ceny dosiahnutej
vydrazením, zprávneho titulu dcfínovaného uslanovením § 15 ods, 1 zákona i,
182/1993 Z. z. ovlasíníctve bytov anebytovych príestorov vznení neskorgícli
predpisov.

•
ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE PARAGRAFU 15, Z
182/93 ZB. V PROSPECH VSETKÍCH OSTATN^CH VLASTNÍKOV
BYTOV OBYTNÉHO DOMU C. S. 6555 - VZ 341/2001
Nasledujúce zálozné prava, zapfsané na liste vlastníctva 5. 2366 k-ií, Sásová,
zanikajú potli'a § 93 ods. 2 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a regtnikturalizácii a
o zmene a doplneni niektorych zákonov (d'alej len ,,ZKR") ku dftu udeienia
príkl«pu, za predpokladu zaplatenia ceny dosiahnutej vydraáením:
•
Na byt C. I/I. poschodie, vchod 6 a podiel 7183/443500 k pozemku a na
spoloínjch fiastiach a zariadeniach domu: Zálozné pravo pie pohl'adávku

Slovenská sporiterña, a.s., Tomágikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653 £.
ztnl. V 3976/2011 zo dña 9. 9.2011 - Cz 1378/2011

Ztstená cena predmetu
draiby :

56 000,00 €

Spósob zlstenia ceny

Znaleck^posudokfi. 58/2017 zo dña 17.05.2017, vypracoval znalec: Jng. Stefan

predmetu drazby:

Pastierovie, Majerská cesta 65, Banská Bystrica.

NajnízSie podanie:

56 000,00 6

Miníinálne prihodente:

300,00 €

Drazobná zábezpeka:

S 600,00 €

Spósob zlozenia

Bezhotovostnym prevodom na úfiet drazobníka IBAW: SK38 0900 0000 0050
4398 7194 pod variabilnym symbolom: 192017,
alebo v hotovosti v mieste konania draáby,
prípadne zlozením peñazí do notárskej úschovy,
alebo formou bankovej záruky.
Drazobnú zábezpeku nle je moiné zlo^lt* 8ekom a ni platobnou kartou.

draiobnej zábezpeky:

Adresa na zlolenie
draíobnej zábezpeky:

ProAuctio s.r.o., Homá 2,974 01 Banská Bystrica, alebo v mieste konania draáby,
a to vyiuCne v den konania draáby a v Case najskór jednu hodínu pred Casom
otvorenia drazby.

Original

Doklad

príkazu

na

úhradu

peñaínych

prostriedkov

vo

vy§ke

drazobnej

preukazujúei zlozenie

zábezpeky. Úóastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude

draí.ohnej zábezpeky:

drazobná zábezpeka prípísaná na úáet drazobníka,
Príjmovy pokladniííny dokiad preukazujúci zloSenie peñaznej hotovosti vo vygke
drazobnej zábezpeky.
Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho vystavenie bankovej zániky.
Original alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zloáenie zábezpeky do
notárskej uschovy.

Lehota na zlozente draíobnej zábezpeky zafifna dñom zverejnenia oznámenia o

Leltoía na zloíenie
drazobnej zábezpeky

dragbe v Obchodnom vestníku a konCf stánovenym Casom otvorenia drazby.

NeúspeSnym úCastníkom draiby, ktorí zio2i!i drazobnú zábezpeku vhotovosti,
bude dra2obná zábezpeka vrátená hned* po skonCení drazby. NeúspeSnyní

Vrátenie drazobnej
zábezpeky:

ÚCastníkom drazby, ktorí zloiili drazobnú zábezpeku bezhotovostnym prevodotn

na úíet draiobníka, bude drazobná zábezpeka vrátená bezhotovostnym prevodom
bezzbytoCného odkladu po skonCenf, a to na ugetoznaüeny úgastníkom draz'by.

Ak je cena dosiahnutá vydrazením vyS§ia ako 6.640 €, je vydraz'itef povinny
zaplatif cenu dosiahnutú vydraiením do 15 dní od skon5enia drazby, ak sa
vydrazJteF s navrhovatel'om drazby nedohodnü ínak.
Ak nie je cena dosiahnutá vydraíením vySSta ako 6,640 €, je vydraziteP povinn^

Spósob (ihrady ceny
üosiafmníej

vydrazením:

zaplatif cenu dosiahnutú vydraienim hned' po skoníeni drazby.
Cenu dosiahnutú vydrazením je moáné zaplattf vhotovosti hned' po skoníeni
draáby v míeste konania drazby, v hotovosti v mieste sídla draáobníká, alebo
bezhotovostním prevodom na úCet drazobníka IBAN: SK38 0900 G009 0050

4398 7194, pod variabilnym symbolom: 192017.
Draáobná zábezpeka zloáená vpeniazoch sa vydraáiterovi zapoÉSÍtava do ceny
dosiahnutej vydrazenfm.
,
1. termm 14.06.2017 o 13:00 liod.

Obhliadky p red me tu

drazby:

-..'

•

.

2. .termín 21.06.2017o 13:00 hod.

Miesto obhliariky

Tatranská 6, Banská Bystrica

OrganizaCné opatrenla

Záujemcovia o obliliadku predmetu draíby sa prihlásia telefonicky najneskór

U obliliadkam:

24 hodln pred stanovenym termlnom obhliadky na telefónne Císlo : 0903
517 300, poías pracovn^ch dnf, v Case od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhliadky je
motné vykonaf aj mimo termfny stanovené v oznámení o dra5be, avSak vyiuCne
po predchádzajücej dohode s dra^obníkom.

Nadobudnutie

Ak vydrtóiter zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej leñóte, prechádza
na neho vlastnícke pravo dñom udelenia príkiepu. Drazobnfk vyda bez zbytofiného
odkladu po nadobudnuti viastníckeho alebo iného prava vydrazitel'ovi potvrdeníe

viastníckeho prava k
predmetu draz'by:

o vydra¿ení predmetu draz'by, a v prípadoch, v ktor^ch sa o priebehu drazby
spisuje noíárska zápisnica, vydá draíobník vydra&terovi
osvedCeného odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky odovzdania

pred metn draíby:

dve

vyhotovenia

Po nadobudnuti viastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá
draiobník bez zbytofiného odkladu vydrazitel'ovi predmet draiby a listmy, ktoré
osvedCujü vlastntcke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom draíby,
alebo osvedSujú iné prava vydrazitel'a k predmetu draiby.
Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho Casf, odovzdá predchádzajúci vlaslnfk
bez zbylo5nych priefahov predmet draíby, ato na základe predlozenia
osvedfieného odpisu notárskej zápisnice a doloíenia totoznosti vydrazitel'a.
Draíobník je povinny na mieste spísat* zápísnicu o odovzdaní predmetu draiby.
VSetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu draáby nesie
vydrazitel',
NebezpeCenstvo ákody na predmete draíby prechádza z navrhovatel'a drazby na

vydrazitel'a dñom odovzdania predmetu drazby.

__^_^^

Poufenie podl'a §21
ods. 2 a?. 6 zákona
2. 527/2002 Z. z.
o dobrovol'nych
drazbách :

(2) V prípade, ak sa spochybnuje platnosl' zálofcnej zmluvy aíebo boli ponáené
ustatiovem'a íohto zákona, mofe osoba, ktorá tvrdl, ze tym bola dotknutá na
svojich právach, poziadat1 síid, aby utCil neplatnost' dntóby. Pfávo domáhaf sa
uríenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña

príkíepu okrcm prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáohaním

trestnélio dinn a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník prcdmetu draáby v Case príklepu hláseny trvaly pobyt
podl'a osobitnóho predpisu;!2b) v tomto prípade je mo2né doniáhat' sa neplatnosti
draíby aj po uplynutt tejto lelioty, V prípade spoloCncj draíby bude neplatná leu tá
Cas? drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá pódala na sude 2alobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif
prísIuSnému okresnému úradu zaCatíc st'idneho konania.
(4) Úíastníkmí súdneho konania o ueplatnost* drazby podl'a odseku 2 sú
navrhovatet' drazby, drazobnik, vydrazitel', predchádzajúci vlastnik a dotknutá
osoba podl'a odseku 2.

(5) Ak vydrazitel' zmari! drazbu alebo ak súd urCil drazbu za ncplatnú, úíinky
príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
(6) Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zafiatía
drazby, ak bolo prfóiuou oneskoreného zafiatia úraiby konanie inej dra2by tym
istym drazobníkom na tom ístom niíeste a ak ncumoznil vlastník predmetu draíby,
ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonat'
riadnu obhliadku predmetu drazby.
Notar osvedíujúci

JUDr. Daniela Vozárová, so sídlom: Skuteckého 17,974 01 Banská Bystrica

priebeh drozby:
Navrhovaíel' drazby:

Za drazobníka:

V Banskej Bystrici, dña 01.06.2017

VBansk<S>strici, dñaOl.06.2017

Ing. Marián Holúbek
správca úpadcu
Marko Adamec

Vyvcscné dna:
Zvcscné dña:

S1253

r. Slavomír JangcíCO-

■natel' spoloCnosti
roAuctio s.r.o.

^HaiaiJ., 974 01 Banií-J Barrica

.DlC:202VPl)Sl

