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ANAGEMENT
OZNAMENIEODRAZBE

]

Císlo konania: DM/4/2017

]

Debt Managements.r.o. ako drazobníkvzmysle § 17 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovolVtych drazbách, zverejñuje

i

nasledovné
Oznámenie o drazbe:
¡Oznacenie drazobníka

A.

Obchodné me no/

Debt Management s.r.o.

meno a priezvisko
Sídlo/bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Na Troskách

b) Orientacné/ súpisné císlo
c) Názov obce

e) Stát

jSlovenská republika

IV.

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

l£0/ dátum narodenia

!36 776 190

Oznacenie navrhovateía

B.
1.

jZapísany:

I.

Obchodné

meno/

meno

priezvisko

a

I

Ing. Eva Chromcíková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Miriam
Brkalová, nar. 31.10.1975, bytom Tajov 158, 976 34 Tajov

Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva

J. Bottu

b) Orientacné/ súpisné císlo

|_

je) Názov obce

jZvolen

je) Stát

JSlovenská republika

III.

oí

Zapísany:
um narodenia

IV.

¡Miesto konania drazby
D.

Dátum konania drazby

E.

Cas konania drazby

ÍF.

Kolo drazby

|43 534 538
Notársky ürad JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22,974 01 Banská Bystrica
16.08.2017
10:00

I. koto

Predmet drazby
Predmetom drazby je nasfedujúci súbor nehnutefností:

Pozemok, pare, registra C:

'

x

Parce. 469/1, vymera 576 m2/ druh ppzemku: zastavañé.plochy a nádvoria
Parce. 469/5, vymera 35 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Parce. 470, vymera 663 m2, druh pozemku: záhrady

x

Stavby:

Rodinny don\súpisné císlo 158, na parcele c. 469/1
Garáz, súpisné císlo 308, na parcele c. 469/5

A

vlastník predmetu je na liste vlastnfctva c. 1386, k.ú. Tajov, obec Tajov, okres Banská Bystrica^vedené nal

pkresnom úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor. V bezpodielovom vlastníctve manzelov Brkal Ladislav r. Brkal al
Miriam Brkalová r. Hajnalová, Tajov 158, Taj'ov, PSÍ 976 34, SR, v podiele 1/1.

\

Opis predmetu drazby
jNehnutemost' rodinny dom s.c 158 jé osadeny na mierne svahovitom teréne na p.c.469/1 v k.ú. Tajov, obec Tajov,
;okres Banská Bystrica. Rodinny dom je situwany v blízkosti cesty z krajského mesta Banská Bystrica do obce Králiky, v

jobytnej casti obce Tajov s prevladajucou zastavbou ródmnych domov so standardnym vybavením.

Idispoziéné rieSenie:

}ledná sa o dvojpodlazny rodinny dom so stanovou strechou s prístavbou kotolne, dispozicné riesenie je zrejmé zoi
jzamerania skutkového stavu tvoriaceho prílohu ZP. l.NP -> chodba, miestnost', WC+prácovña, miestnost' (bezj
realizovanej priecky), 2x

^

Spoiocnosi; zapísaná v Obchoclnom regisir: Okresného [;udu v Bans'cej Bystiici, üddid'. Seo, vl.c. 13057/5f
¡CO- S6 77& 190. DIC: 2022376631, ¿ísío uctu IBAN' s«'¡S 1100 0000 0026 2978 1966, Tatra banka, a.s.

]

:?:
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|sklad, schodisko 2.NP -> chodba, 2x izba,

;CH.

JQpis stavu predmetu drazby

___

__.

¡Dom je napojeny na elektrickú sieí, má prípojku vody do studne cez domovú vodáreñ, kanalizácia je do zumpy pred
idomom a v ulici sú rozvody verejnej kanalizácie. Dom nle je trvale obyvany, vzhladom na technicky stav vyzaduje
rozsiahluopravu.

Prava a závázkyvjaznuce na predmete drazby

iList vlastníctva c. 1386 je v casi C: t'archy

1
i

•

Na pare c 469/1,469/5,470 + c. s. 158 na p. c. 469/1, c. s. 308 na p. c. 469/5: Zálozné pravo pre pohfadavku
Slovenská sporiterna, a.s., Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, I&: 00 151 653 c. zml. V 996/2009 zo dña 23. 9.

í
1
!

•

Na pare c C-KN 469/1,469/5,470 + c.s. 158 na pare. c. 469/1, c.s. 308 na pare. c. 469/5: Exekucny príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c .EX 125/15 zo dña 30.11.2015,súdny exekútor
JUDr. Eleonora Nosková, Robotnícka c.4,974 01 Banská Bystrica, zapísané do KN dña 2.12.2015-cz 1144/2015

I

2009 -128/2009,12/2010

Spósob stanovenia ceny predmetu drazbv

líío^ola~pÍSdmetu draíb^boTa zistená podra znaleckého posudku c. 25/2017, ktory vypracoval znaiec Ing. Branislav
¡Heger zapísany v zozname znalcov, tlmocníkov a prekladatefóv, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej

írepubíiky pod c. 911073, pre odbor 37 00 00 Stavebníctvo a odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 00 Odhad
jhodnoty nehnuterností, na sumu 58 700,- EUR.

¡Drazobná zábezpeka
zlozenia
Ib)
spósob
Idrazobnej zábezpeky

Bezhotovostny prevod alebo vklad na úcet drazobníka c SK48 1100 0000 0026 2978
1966, vedeny v Tatra banke, a.s., s variabilnym symbolom 42017

V hotovosti do pokladne v sídie drazobníka alebo v mieste konania drazby.
Banková záruka.
Notárska úschova.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit' platobnou kartou ani
!c)

doklad preukazujúci

Izlozenie

drazobnej

¡zábezpeky

Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vyske drazobnej zábezpeky.
Úcastník bude pripusteny kdrazbe, ak do otvorenia drazby bude drazobná zábezpeka
pripísaná na úcet drazobníka.
Hotovost'vo vyske drazobnej zábezpeky.

Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Original alebo overenú>ópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
|d) lehota nazlozenie drazobnej zábezpeky
je) vrátenie drazobnej zábezpeky

W.

Do otvorenia drazby.

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

.

jsposobúhradv cenydosjahñuíej vydrazenfm

iwdraziter je povinny zapíátit' cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokladne vsídle drazobníka alebo

Ibezhotovostnyín prevodóm alebo vkladom na úcet drazobníka císlo: SK48 1100 0000 0026 2978 1966, vedeny vTatra

ibanke a s s variabfíf^m symbolom 42017, a to do 15 dní odo dña skoncenia drazby, pricom uvedeny spósob uhrady sa

jtyka prípadu.-fced' suma dosiahnutá vydrazením presiahne 6.640,00 EUR, vopacnom prípade je vydraziter pov.nny
luhradit'ccnu.idosiahnutú vydrazením hnerf po ukoncení drazby.
Obhliadka predmetu drazby 27.07.2017 o 14:00 hod
(dátum)
Miesto obhliadky
Organizacné opatrenia

02.08.2017 o 13:00 hod

fpred objektom tvoriacim predmet drazby.
iujemcovia oobhliadku sa ohl^sia aspón jeden den pred konaním
lobhliadky na tel. c. 091|j22444:

Nadobudnutie vlastnfckeho prava k predmetu

_ vyuiatlLtl 7aplatí cenu dosiahnutú vydrazením vustanovénej lehote, prechádza na neho vlastmcke pravo dnom
ludelenia príklepu. Drazobník vydá bez zbytocného.0dkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo ineho praya
Lydraziterovi potvrdenie ovydrazení predmetu drajfcfa v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notarsk^
¡zápisnica vydá drazobník vydrazitero^y^vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zapisnice.

cpolocnost' zapí^anfvóbchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: 5ro, vl.c. 13057/S,
" ICO: 36 776 190, DIC; 2022376631, císlo úctu IBAN: SK4S 1100 0000 0026 2978 1966, Tatrs banka, a.s.

'
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Podmienkyodovzdaniapredmetu drazby

L Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava K predmetu drazby odovzdá drazobn,k bezzbytocneho
odkladu vydrazitelovi predmet drazby a listiny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a su nevyhnutne na nakladanie

fPredl«om"azby alebo osvedcujú iné prava vydrazitefa k predmetu drazby a vydraziter prevzat.e predmetu drazby

TZ7J7nlute<nosi, podnik alebo jeno casi, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdaí predmet drazby na
áktd predloienia osvedcenéno odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoinosti vydrazrtera bez zbytocnych

p

ahov DaTobník je povinny na mieste spísaí zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby. Zap,sn,cu o odovzdan,

p dmetu d" zby pod íse predchádzajúd vlas.ník a dve vyhotovenia dostane vydraziter, Ak niektora osoba odm.e,ne
zap'nicupodpíslt alebo ju prevziaf, tato skutocnosf sa vyznací v zápisnici a zápisnica sa povazuje za odovzdanu aJ tej.o
3Vletky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydraziter. Tato povinnosf sa nevzíahuje na
náklady ktoré by ináé nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, maj,tel alebo drazobmk alebo ak
im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

^n!m

4 ósoba povinná vydat predmet drazby zodpovedá vydrazitetovi za skodu spósobenu omeskan.m s odovzdamm
predmetu drazby.
av

id

5

-
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Poucenie podl'a § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovoMch drazbach:

¿ V prípade ak boli porusené ustanovenia zákona o dobrovolnych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí ze tym_bola
dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby urcil neplatnost' drazby. Pravo domáhat sa urcema neplatnost, drazby
zaniká ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu, ak dóvody neplatnosti drazby suv,s,a so spachan.m
trestn¡ho cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case
príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu obcanov Slovenskej republ.ky a regís r.
obyvaterov Slovenskej republiky v znení zákona c. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je moine domáhat sa neplatnost.
drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len ta cast drazby, ktorej sa takyto

2°osUodbt kto'rá pódala na sude zalobu podra bodu 1 písmena S tohto oznámenia o drazbe, je povinná oznámif príslusnej
soráve katastra nehnuteíností zacatie súdneho konania.

,.«.,.

u

* v

3 úcastníkom súdneho konania o neplatnost drazby podra bodu 1 písmena S tohto oznamema o drazbe su navrhovater
drazby, drazobník, vydraziter, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podía bodu 2 písmena 5 tohto oznamema o

Í AÍwdraziter zmaril drazbu alebo ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

5 Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit' z dovodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo pncinou^°^

zacatea drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste alebo ak neumozn. vlastn.k p dmetu

drazby ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonat nadnu obhl.adku predmetu drazby
T.

Notar

ajtitul

JUDr.

b) meno

Zora

c) priezvisko

Belková

;d) sfdlo

Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici

H-Dl

Za drazobníka:

Vo Zvolene

Mí E ST b K x
Á

Mgr. Marcel Kozák
prokurista spolocnosti

fu Kwr» ■

BYSTRICA

ng. Eva Chromcíková,

úpadcu Miriam Brkalová

Debt Management s.r.o.

i
.
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