Oznámenie o drazbe
Zn.1102017

ProAuctio s.r.0., ako drazobník oprávneny" k vykonu dobrovol'nych draáieb v zmysle ustanovení zákona
S. 527/2002 Z. z. o dobrovol'n^ch draábách a o doplnení zákona 3. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej Cinnosti

(Notársky poriadok) v platnom znení (d'alej len ,,zákon o dobrovofn^ch draíbách") a zákona c. 7/2005 Z. z.
Zákon o konkurze a reiStrukturaiizácii a o zmene a doplnení niektorjcli zákonov (d'alej len HZKR") zverejñuje na
základe zmluvy o vykonaní draíby a v zmysle ustanovení § 17 zákona o dobrovorn^ch dra^bách nasledovné
Oznámenie o dra2be:
Oznaeenic drazobníka:

ProAuctio s.r.o.

ICO:

45 408 441

Sfdlo:

Horná 2,974 01 Banská Bystrica

Zapísanj? v registri:

Obchodny" register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vlozica £.

Konajiíci:

Mgr. Slavomír JanSo, konatel'

17775/S

Navrhovater draíby í. 1
meno:

Ing.Knstián Gregor, správca

ICO:

42 186773

Sfdlo:

Horná 54,974 01 Banská Bystrica

Zapísaní v zozname správcov vedenom Mmisterstvom spravodlivosti SR pod znafikou S1377
správca lípadcu:

Manina Rie&inová, nar. 07.06.1971, trvale bytom: Mláde?.nfcka 29, 974 01

Banská Bystrica (d'alej aj len ,,üpadca")
Navrhovater áraíby ü. 2
meno:

JUDr. FrantiSek Vavráí, správca

Sfdlo:

HornáSl,97401 Banská Bystrica
Zapfsan^ v zozname správcov vedenom Mínisterstvom spravodlivosti SR pod znaíkou S 1373
správca úpadeu:
Ing. Marian Riecan, rodeny Riegan, trvale bytom: Míádezm'cka 29, 974 01

Banská Bystrica (cíaiej ai len «úpadea <í.2")

Mtesto konmiiu drazby:

Notársky tirad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17,97401 Banská Bystrica

Dátum konania drazby:

05.09.2017

Cas otvorenia drazby:

10:00 hod.

Draíba:

Prvé kolo draíby

OznaCenie predmetu

Predmetom draáby je nehautel'nost', nachádzajdca sa v okrese Banská Bystrica,
obci Banská Bystrica, katastrálnom území Radvañ, evidovaná Okresnym ííradom
Banská Bystrica, katastrálny odbor na Hsíe vlastníctva (LV) c. 3653 a ío:
- byt 6, 32 vo vehode d. 29 na 8. poschodí bytového domu sdpisné ííslo 1890,
postaveny na parcele registra ,,C" d'sío 760, zastavané piochy a nádvoria o v^mere

draíby :

345 m2,

-as vlastníctvom bytu 2. 32 spojeny" spoluvlastnfcky podiel na spoloínych

ííastiach a spoíoán^ch zariadeniach domu a spoluvlastnfcky podief k pozemku vo
vygke 6509/246796.
Spoluvlastnícky podiel na predmete draíby: 1/1

/dalej len ..predmet dra^by'7
Opis predmetu draíby
a jelio prísIniSenstva:

Byt 6. 32 sa nachádza v bodovom panelovom obytnom dome 5^úp.í890 v k.ií.
Radvañ, obec Banská Bystrica. Obytny dom je zrekonStruovani?, je dodatoíne

zateplen^, vymenené sú vehodové dvere za plastové, opravená je stregná kryt'ma.
Dom má celkom 1+10 podlazT, 1 vehod, v dome je 40 bytov. Byt £. 32 je na
ósmom poschodf domu, dispozi£!ne pozostáva z troch obytnych miestností a z
prísluáenstva, ktoré tvon chodba, kuchyña, kúpePnaT WC, balkón a pivnica v
suteréne domu. Zistená podlahová piocha bytu s prfsluSenstvom, bez balkóna, je

64,99 m2. Byt 6. 32 je zrekonStruovany /v roku 2006/, bytové jadro je murované,
d
a WC boli spojentS do jednej miestnosti, v ktorej sil rohová smaltovaná

vana s keramíckym obkladom, umyVadlo a WC, baíérie stí nerezové pákové, steny
sú s keramickymt obkíadmi. Kuchynská linka na báze dreva je s nerezov^m
dre2om, pákovou nerezovou batériou a plynovy"m sporákom, bez digestora, za
linkou stí keramické obklady steny. Podlahy v izbách sü vlysové bukové, v prvej
chodbe a kíípel'ni sú keramické dlaáby. Okná sú plastové, vnütorné dvere drevené
plné hladké alebo zasklené, vnútorné omietky stien a stropov vápenné hladké.
Vykurovanie je ústredné, z centrálnefao zdroja, radiátory occl'ové clánkové.
Obytny dom má dobrú údríbu, íomu zodpovedá aj jeho technicky stav.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluviastníctvo spoloc'ny'ch tíastí a spoloc'nj'ch

zariadenf domu v podiele 6509/24696. Spoloc'ny'mi fiasfami domu sú základy
domu, strecha, chodby, obvodové múry, príeSelia, vstup, zíívetrie, schodiská,
vodorovné nosné a izolaáné konátrukcie, ako aj zvislé nosné kongtrukcie.
Spolocnymi zariadeniami domu sú vyYah, prá£ovíía, kocikáreñ, d'algie spoiocné
priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalízacné, elektrické, telefónne a
plynové domové prípojky a to aj v prípade, ze síi umiestnené mimo domu ak
slúSEia vyluéne domu,

Obylny' dom bol dan^ do u2ívania v roku 1966, vzhl'adom na vykonané
rekon§lrukcie domu, zisteny technicky stav a vykonávanú údríbu domu stanovíl
znalec pre vy"po£et opotrebenia nehnuternosti lineárnou metódou íivotnost1 siavby
na 100 rokov.

Opis stavu predmetu
dra^by:

Predmet draáby je v technickom stave primeranom jeho veku, vykonanym
rekongtrukciám uveden^m v popise predmetu draíby a ddrlbc,

OznaCenie a opis práv

Naskdujúce záloiné pravo ostáva aj v pr/pade dspeánej dra2by zapísané na LV
£. 3653 k.d. Radvañ, neovplyvñuje víak hodnotu predmetu draíby a bude
zabezpeííovat' budiíce pohl'adávky vzniknuté v Case po zaplatení ceny dosiahnutej
vydra2enfm( zprávneho titulu defínovaného ustanovením § 15 ods. 1 zákona fi.
182/1993 Z. z. o vlastn/ctve bytov anebytov^ch priestorov v znení neskorgfch

a záviízkov

viaznucich

na prcdmete draíby:

predpisov.

2ÁK.ONMÉ ZÁLO¿NÉ PRAVO V ZMYSLE § 15 Z 182/93 ZB. V
PROSPECH OSTATNYCH VLASTKÍKOV BYTOV DOMU C.S. 1890
Naskdujúce zálozué prrtva, zapísané na liste vlastnictva 6. 3653 k.ü. Radvañ,
zanikajú podl'a § 93 ods. 2 zákona 7/2005 Z.x. o konkurze a reStrukturaltzácii a
o zmene a doplnení niektorych zákonov (d'alej len ,,ZKR") ku dnu udelenia
prfklepu, za predpokladu zaplatenía ceny dosiahnutej vydrazetiím:

•
Na byt d. 32/V1II. poschodie, vehod 29 a podiel 509/246796 k pozemkom
a na spolodnych Castiach a zaríadetiiach domu: Záloínó pravo pre pohl'adávku
VSeobecná úverová banka, a.s., MlynskéNivy 1, 829 90 Bratislava, IÉO: 31 320
155 d. zml. V 1533/2008 zo dña27. 6. 2008 - dz 1706/2008, 3101/2016
•

Na byt 32/VIII-poschodie, vehod 29, podiel 6509/246 796 k pozemku a

na spoloán^ch Éastiach a zariadeniach domu: Exekufiny prikaz na zriadenie
exekueného záloíného prava 6. EX 1344/09-8 zo dña 82.2010, súd.exekútor
JUDr. Marko Rus, Zeleznianá 257/19, Revúca - /do JCN zapísané 24.3.2010/ - Zz.
704/2010,3101/2016

•
Na byt 32A/Ilí-poschodíe, vehod 29, podiel 6509/246 796 k pozemku a
na spoloánych íastiach a zariadeniach domu: Exekufin^ príkaz na zriadenie
exekueného záloáného prava c\ EX 554/09-10 zo dría 8.2.2010, súd.exekúíor
JUDr. Marko Rus, Zeieznicná 257/19, Revúca - /do KN zapisané 24.3.2010/ - ££
705/2010,3101/201(5
•
Na byte.32/VIÍI.poschodie, vehod 29, podiel 6509/246 796 k pozemku a
na spoloénych fiastiach a zariadeniach domu: ExekuCny príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekuíného záloáného prava na nehnuternosf C.EX 722/2009K zo dña 26.3.2010, zapísané do KN dña 6.5.2010, súdny exekútor Mgr.Stanislav
Polák.Moyzesova 5,949 01 Nitra -dz 1120/2010,3101/2016

Na byt a.32/VHI.poschodie, vehod 29 a podiel 6509/246 796 k pozemku

a na spoloínych Castiach a zariadeniach domu: Exekucny prflcaz na vykonartie

exekúcie zriadenim exekucného zálozného prava na nehnutel'nosti 6.EX 828/10 zo
dña 1.8.2011 a zo dña 15.8.2011, zapisané do KN 19.8.2011, súdny exekíitor
JUDrJaroslav Kabáe,MIádeznícka 325/23,017 01 Povazská Bystrica -6z
2265/2011,3101/2016

•
Na byt S.32/V1II. poschodie, vchod 29 a podiel 6509/246 796 k pozemku
a na spoloán^ch Castiach a zariadeniach domu: Exekudny príkaz na zriadenie
exeku£ného zálozného prava k nehnutefnosti S.EX 104/2012 zo dña 21.6.2012,

zapisané do KN dña 27.6,2012, súdny exekútor Mgr.DuSan ¿eres'ña.Andreja

Hlinku 3858/1,917 01 Trnava-cz 1507/2012,3101/2016
•
Na byt 32/VIII-poschodie, vcliod 29, podiel 6509/246 796 k pozemku a
na spolo&rych castiacha a zariadeniach dornu: Exekucíny príkaz na zriadenie
exekuCného zálozného prava 6. EX 3419/2012 zo dña 2.11.2012, súd. Exekútor
JUDr. íozef Durica, Borovianská 17, Zvolen /do KN zapfsané 12.11.2012/ - 6z
2667/12,3101/2016

•
Na byt 32/VIII-poschodie, vchod 29, podiel 6509/246 796 k pozemkom a
na spolocnych Sastiach a zariadeniach domu: ExekuCny príkaz na zriadenie
exekucného záiozného prava ¿S. EX 362/2010 zo dña 30,10.2014, súd. Exekútor
JUDr. Jaroslav Kabác", Mládeznícka 325/23, 017 0! Povazská Bystrica / do KN
zapisané 5.11.2014/-íz 3618/14,3101/2016

•
Na byt d. 32/VIII. posch., vchod 29 a podiel 6509/246796 na spoloc".
castiach a spoloC. zariadeniach domu: Exeku¿n# príkaz na vykonanie exekúcie
zriadenim exekudného zátozného prava 6. EX 361/2010 zo dña 30.10.2014, súdny
exekúíor JUDr. Jaroslav Kabád, Mládeznícka 325/23, 017 01 Povazská Bystrica
(zápísdoKN 5.11.2014) -£z 3624/2014, 3101/2016

•
Na byt c\32/VÍH.poschodíe, vchod 29, podiel 6509/246 796 k pozemku a
na spo!o5nych Sastiach a zariadeniach domu: Exekufiny príkaz na zriadenie
exekueného záloáného prava na nelinutel'nosf fi.Ex 3045/13 z 3.12.2014, súdny
exekútor JUDr.Marlin Hermanovsky , Moskovská 18, 811 08 Bratislava . Zápis
do KN 12.3.2015 . - CZ 807/2015, 3101/2016

•
Na byt c\ 32/VIII. poschodie, vchod 29 a podiel 509/246796 k pozemkom
a na spoloínych Sastiach a zariadeniach domuiZálozné pravo pre pohl'sdávku

VSeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy í, 829 90 Bratislava, IÓO: 31 320
155 d. zml. V 1533/2008 zo dña 27.6.2008 - £z 1706/2008,3101/2016

•
Na byt 32/VHI-poschodie, vchod 29, podiel 6509/246 796 k pozemku a
na spoio£n#ch castiach azariadeniach domu: ExekuCny príkaz na zriadenie
exeku5ného zálozného prava 2. EX 1344/09-8 zo dña 8.2.2010,

súd.exekútor JUDr. Marko Rus, £elezni<5ná 257/19, Revúca - /do KN zapisané
24.3.2010/- Cz704/2010, 3101/2016
•
Na byt 32/VIII-poschodie, vchod 29, podiel 6509/246 796 k pozemku a
na spolocnych fiastíach azariadeniach domu: Exekufiny príkaz na zriadenie

exekucnélio záíoáného prava 6\ EX 554/09-10 zo dña 8.2.2010,
súd.exekútor JUDr. Marko Rus, ZelezniCná 257/19, Revoca - /do KN zapisané
24.3.2010/-6z 705/2010, 3101/2016
•
Na byl d.32/VIII.poschodie, vchod 29, podiel 6509/246 796 k pozemku a
na spoloínjfch castiach azariadeniach domu:Exekufiny príkaz na vykonanie
exekúcie zriadenim exekufiného zálozného prava na nehnutel'nosti c\EX 722/2009K zo dña 26.3.2010, zapisané do KN dña 6.5.2010, súdny exekútor Mgr.Stanislav

PoIák,Moyzesova 5,949 01 Nítra-áz 1120/2010,3101/2016
•
Na byt C.32/VIU.poschodie, vchod 29 a podiel 6509/246 796 k pozemku
a na spoloínych íastiach azariadeniach domu:Exeku£n^ príkaz na vykonanie
exekúcie zriadenim exeku5ného zálozného prava na nehnutel'nosti 6.EX 828/10 zo
dña 1.8.2011 a zo dña 15.8.2011, zapisané do KN 19.8,2011, súdny exekútor
JUDrJaroslav KabáS.MIádeznícka 325/23,017 01 Povazská Bystrica -cz
2265/2011, 3101/2016

•
Na byt &32/VIII. poschodie, vchod 29 a podiel 6509/246 796 k pozemku
a na spolocn^ch íastiach azariadeniach domu:Exeku£ny príkaz na zriadenie
exekufiného zálozného prava k nehniitei'nosti 6.EX 104/2012 zo dña 21.6.2012,

zapisané do KN dña 27.6.2012,súdny exekútor Mgr.DuSan Ceresña,Andreja
Hlinku 3858/1, 917 01 Trnava -cz 1507/2012,3101/2016

•
Na byt 32/VIir-poschodie, vchod 29, podiel 6509/246 796 k pozemku a
na spoloín^ch Sastiacha a zariadeniach domu:Exeku5ny príkaz na zriadenie
exekucného záloáného prava £. EX 3419/2012 zo dña 2.11.2012, súd. Exekútor
JUDr. Jozef Durica, Borovianská 17, Zvolen /do KN zapísané 12.H.2012/ - Cz

2667/12,3101/2016

•
Na byt 32/VIH-poschodie, vchod 29, podiel 6509/246 796 k pozemkorn a
na spo!o6nych castiach a zariadeniach domu: Exekuény príkaz na zriadenie
exekudného záloáného prava c. EX 362/2010 zo dña 30.10.2014, súd. Exekútor
JUDr. Jaroslav Kabác", Mládeznícka 325/23, 017 01 Povazská Bystríca / do KN
zapísané 5,11.2014/ - íz 3618/14,

3101/2016

•
Na byt a. 32/VIII. posen., vchod 29 a podiel 6509/246796 na spolofc.
üastiach a spoloS. zariadeniach domu: ExckuCny' príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekueného záiozného prava c\ EX 361/2010 zo dña
30.10.2014, súdny exekútor JUDr. Jaroslav KabáC, Mládeznícka 325/23, 017 01
Povazská Bystrica (zápis do KN
5.11.2014) - cz 3624/2034, 3101/2016

•
Na byt c\32/VHÍ.poschodief vchod 29, podiel 6509/246 796 k pozemku a
na spolocnych íSastiach a zariadeniach domu:Exekuíny príkaz na zriadenie
exekiiSného záloáného prava na nehnutel'nosf C.Ex 3045/13 z 3.12.2014, súdny
exekútor JUDr.Martin Hermanovsky, Moskovská 18, 811 08 Bratislava. Zápis do
KN 12.3.2015 . -6z 807/2015, 3101/2016

«
Zistená cena predmetu

62 400,00 €

drazby :

Sposob zistenia ceny
prcdnielu draib.v:

NajnízSie podanie;

Znaleck^ posudok £. 83/2017 zo dña 20.07^017, vypracoval znalec: Ing. Stefan
Pastícrovié, Majerská cesta 65k Banská Bystrica.
62 400,00 €

Minimálne prihodenie:
DraZobná zábezpeka:

100,00 €

Sp6.sob zloíenia

Bezhotovostnym prevodom na úeei drazobnfka 1BAW: SK38 0900 0000 0050

tlra/,obm;j zábezpeky;

18 700,00 €

4398 7194 pod variabilním symbolom : 1102017, alebo v hotovosti v mieste
konania draáby, prípadne ztozením peñazí do notárskej tíschovy, alebo formou
bankovej záruky.

Draíobnú zábezpeku nie je niozné zloíit' Selioni ani platobnou kartou.

Adresa na ¿lozenie
drazobnej zábezpeky:

ProAuctio s.r.o., Horná 2,974 01 Banská Bystrica, alebo v mieste konania draíby,
ato vy'luc'ne v den konania draáby av Sase najsk6r jednu hodinu pred dasom
otvorenia dra¿by.

Doklad

preukazujúci zlomnie

drazobnej zábezpeky:

Original

prflcazu

na

úhradn

peñaíínych

prostriedkov

vo

vy"s"ke drazobnej

zábezpeky. Úíastnfk bude prípusten^ k draíbe, ak do otvorenia drazby bude

drazobná zábezpeka pripísaná na úéet draíob-nfka.
Príjmovy pokladniín^ doklad preukazujúci zloáenic peña2nej hotovosii vo v^gke
draíobnej zábezpeky.
Original alebo overená kdpia dokladu preukazujúceho vystavenic bankovej záruky.
Original aíebo overená kdpia dokladu preukazujúceho zloiíenie zábezpeky do
notárskej úschovy.

Lehota na zlozcnie
draíobnej zábezpeky
Vrátenie draíobnej

zábezpeky:

Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky zacTna dñom zverejnenia oznámenia o
draz"be v Obchodnom vestnfku a kondf stanovenS'm ¿Sasom otvorenia draiSby.
Neúspeán^m úfiasinfkom draiíby, ktorí zlogili draíobnú zábezpeku v hotovosti,
bude drazobná zábezpeka vrátená hned' po skonííení draáby. Nedspegnym
úSastníkom draüby, ktor/ z!o2iü draíobnú zábezpeku bezhotovostnym prevodom
na úíet drazobníka, bude draáobná zábezpeka vrátená bezhotovostny"m prevodom
bez zbytogného odkladu po skon^enf, a to na ticSet ozna¿en^ ügastnfkom draz"by.

Spdsob úhrady ceny
dosiahnutej

vydraíením:

Ak je cena dosiahnufá vydrazením vygáia ako 6.640 €, je vydrazitel' povinny

zaplatit' cenu dosiahnutú vydrazením do 15 dnf od skoncenia draíby, ak sa
vydrazite]' s navrhovatei'om draíEby nedohodnú inak.
Ak nie je cena dosíalinutá vydrazenfm vySSa ako 6.640 €,je vydra2itel' povinny
zaplatit1 cenu dosiahnutú vydrazenfm hned' po skondenf dra^by.
Cenu dosiahnutií vydrazením je moiSné zaplatit' v hotovosti hned* po skoncení
draáby v mieste konania drazby, v hotovosti v mieste sfdla draáobníka, alebo
bezhotovostnym prevodom na iícet drazobnfka IBAN: SK38 0900 0000 0050
4398 7194, pod variabilny"m symbolom: 1102017.
Draz'obná zábezpeka zlozená v peniazoch sa vydraBlel'ovi zapofiftava do ceny
dosiahntitcj vydrazením.

Obhiiadky predmetu

drazby:

1. termín 15.08.2017 o 13:00 hod.
2. terniín 30.08.2017 o 13:00 hod.

Mi esto obhiiadky:

Mládeznícka 29, Banská Bysírica

Orfianizacnc opatrenia

Záujemcovia o obhliadku predmetu drazby sa prihlásia feiefonicky najneskor
24 hodín pred stanovenym termínom obhiiadky na telefónne ííslo : 0903
517 300, poías pracovnyVh dní, v ¿ase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Obhiiadky je

k obhliadkam:

mozné vykonat' aj mimo termíny stanovené v oznámení o dra^be, avgak v^Iu^ne
po predchádzajúcei dohode s dra2obníkom.

Nadobudnutie

vlastníckeho prava k
predraetu draíby:

Ak vydraíiícr zapiatf cemi dosiahnutú vydrazením v ustanovenej iehote, prechádza
na neho vlastnícke pravo dñom udelenia prfklepu. Drazbbník vydá bez zbytoeného
odkladti po nadobudmití vlastníckeho alebo iného prava vydralitel'ovi poivrdenie
o vydrazení predmetu drazby, a v prípadoch, v ktorjích sa o priebehu drazby
spisuje notárska zápisnica, vydá drazobnfk vydraíitel'ovi dve vyhoiovenia
osvedceného odpisu notárskej zápisnice,

Podmienky odovzdania
pred me íd drazby:

Po nadobudnutí víastníckeho prava alebo iného prava k predmeíu drazby odovzdá
drazobník hez zbyioíného odkladu vydraáiterovi predmet drazby a listiny, ktoré
osvedéujú vlastnícke pravo a sil nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby,
alebo osvedCujd iné prava vydraíitel'a k predmetu draáby.
Ak ide o nehnuternost', podnik alebo jeho cast', odovzdá predchádzajüci vlastník
bez zbyto&iych prtet'ahov predmet dra2by, ato na základe predlozenia
osvedíeného odpisu notárskej zápisnice a doloíenia totoánosti vydralitel'a.
Draáobník je povinn^ na mieste spísat' zápisnicu o odovzdaní predmetu dragby.
Váetky náklady spojené s odovzdanfm a prevzatím predmetu dralby nesie
vydraáitel'.

Nebezpeéenstvo áfcody na predmetc draííby prechádza z navrhovatel'a draíby na
vydrazitel'a dñom odovzdania predmetu drazby.
PouSenie podra § 21
ods. 2 ai 6 zákona
L 527/2002 Z.z.
o dobrovoPn^ch
drazbách t

(2) V prípade, ak sa spochybñuje platnost' záloánej zmluvy alebo boli poruáené
ustanovenia tohto zákona, rnóze osoba, ktorá tvrdí, fe ty*m bola dotknutá na
svojich právach, poáiadat' sdd, aby urCil neplatnosf draíby. Pravo domáhat' sa
urfienia neplatnosti drtáby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña
prfkiepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti draáby súvisia so spáchaním
trestného ¿inu a zároveñ ide o draz"bu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajtíci vlaslnfk predmeíu dra2by v 5ase príklepu hláseny" írvaly pobyt
podl'a osobitného predpisu;I2b) v tomto prípade je mozné domáhat' sa neplatnosti
draáby aj po uplynulí tejto lehoty. V prípade spoloc'nej draiíby bude neplatná len Iíí

¿asi' dra2by, ktorej sa tak^to rozsudok t^ka (§ 23),

(3) Osoba, kíorá pódala na sude íalobu podra odseku 2, je povinná oznámit'
príslu^nému okresnému úradu zacatic stídneho konania.

(4) Úeastníkmi súdneho konania o nepiatnost' draXby podl'a odseku 2 sií

navrhovatel' draíby, draáobník, vydraáitel', predchádzajóci vlastnfk a dotknufá
osoba podl'a odseku 2.

(5) Ak vydrazitel' zmaril draíbu alebo ak stíd ureil drazT^u za neplamú, úc'inky
príklepu zanikajú ku dñ» prfldepu.

^

(6) Neplatnosf draáby nie je mo2né vyslovit' z dóvodu oneskorcného zaüatia
draáby, ak bolo prííinou oneskorcného zacatia draíby konanie jnej drazby ty"m

isiym drazobiiíkom na tom istom mieste a ak neumozrrií vlastník predmeiu drazby,

ako aj osoba, ktor;í má k predmetu draiíby iné ako vlasmícke pravo, vykonat'

riadnu obhliadku predmetu dragby.
Noíár osvedíujiíci

„„„___„

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

dra?,by:
Navrhovatcl' draíby 6. í:

V Banskej Bystrici, dña .

Za drazobníka :
2017

V Banskej Bystrici, dña

2017

é/Ylf

Mgr. S^ívomír Jai^c^,^,,

Ing. Krb'fí^n Gregof

á' spoioínosfi

správcEOípadcu
Martina Riecanová

Promictios.r.o.

Navrhovatef drazby e. 2:

V Banskej Byslrici/dña ^'"

2017

JUDr. Frantiáek Vavráí
správca úpadcu

Ing. Marian RieíSan

t

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvcscné dña:
Z ve sene cídü:

-3. AUG. 2017

íCOfi

..Horuá 2,974 01 B»

