DU-POS DD 85/2017
Drazobník:

DUPOS drazobná, spol. s r.o.
Tamaskovicova 17, 917 01 Trnava
ICO 36 233 935

U681^oddielf Sro

°bCh°dn°m re9istri
9stri 0S

vlozke c.

zastúpená: Mgr. Monika Chorváthová, konatel'
NavrhovateP drazby:

Milos Hacko
Chrenová 10
917 05 Tfnava

Dátum konania drazby:

07.03.2018

Cas otvorenfa drazby:

10:30 hod.

IV) iesto konania drazby:

Opakovanie drazby:

prvá drazba

'Námestie SNP 5/ 974 01 Banská Bystrica' ma|ysalónik na

Predmet drazby:

Katastrálne úzomfc
VIkanová

Parcolnu
ííslo

Druh pQzomku

18

Zastavané plochy a nádvoria

19

Záhrady

Opis a stav predmetu

drazby:

888

Rodinny dom s. c 133 sa nachádza v zastavanom území obce VIkanová

v centralnej cast, obce.Oproti sa nachádza budova Obecného úradu á

Poziarna zbrojnica.Podl'a Kolaudacného rozhodnutia Okresného úradu

Banska Bystrica bol dom dany do uzívanla v roku 1998.0tJdS ^Iníého
domu je sucasfou ulicnej zástavby rodinnych domov na Vlkanovstó ufcl

Ide o dvojpodlazny objekt rleseny skladbou dvoch hmót ukon?enÍch
pnenikom dvoch sedlovych striech.

Dispozicné riesenle:

uKoncenycn

Rodinny dom je rieseny na dvoch podlaziach.V l.NP sa nachádza
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spolocenská cast' rodinného domu. V 2.NP sa nachádza spacia cast
tpdlnného domu.
Technické riesenie:
Základy - 1. NP - betóhové - objekt bez podzemného podlazia s
vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konstrukcie - 1. NP, 2. NP sendvicová konstrukcia (murivo-izolant-murivo, celkovy tepelny odpor
min. 2,0); deliace konstrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (prieckovky, CDM,
panelová konstrukcia, drevené). Vodorovné nosné konstrukcie - stropy -

1. NP - s rovnym podhl'adom betónové monolitické, prefabrikované a
keramické; 2. NP - s rovnym podhl'adom drevené trámové. Schodisko 1. NP - tvrdé drevo, cerveny smrek. Strecha - krovy - 1. NP - váznicové
valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové
skridlové t'azké korytkové (Bramac, Tondach, Moravská skridla a pod.);
klampiarske konstrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné

strechy (¿Taby, zvody, kpmíny, prieniky, snehové zachytávace). Úpravy
vonkajsích povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - skrabany brizolit,

omietky na báze umelych látok. Úpravy vnútorn^ch povrchov - vnútorné
omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné stukové, stierkové pistbu hladené;

vnútorné obkiady - 1. NP, 2. NP - prevaznej casti kúpel'ne min.nad 1,35(
m vysky; 1. NP - vane; 1. NP, 2. NP - WC min. do vysky 1 m; 1. NP kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP samostatnej sprchy. Vyplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - plné alebo
zasklené dyhované; okná - 1. NP, 2. NP - zdvojené drevené s dvoj. s
trojvrstvovym zasklením. Podlahy - podlahy obytnych miestností (okrem
obytn^ch kuch^ñ) - 1. NP - podlahoviny netkané vsívané (napr. Kovral);
2. NP - parkety, vlysy (okrem bukovych), korok, vellcoplosné parkety
(drevené, laminátové); dlazby a podiahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP -

keramické dlazby. Vybavenie kuchyñ - 1. NP - sporák elektricky alebo
plynovy s elektrickou rúroü alebo varná jednotka (stvorhoráková); 1. NP
- umyvacka riadu (zabudovaná); 1. NP - odsávac par; 1. NP - drezové
umyvadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov
na báze dreva (za bezny meter rozvinutej sírky). Vybavenie kúpel'ní - 1.
NP - vana plastová jednoduchá; 1. NP, 2. NP - umyvadlo; 1. NP - bidet;
2. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové
nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové s ovládaním uzáveru
sifónu umyvadla; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 2. NP
- splachovací so zabudovanou nádrzkou v stene. Vykurovanie - ústredné
vykurovanie
- 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohl'adu na mat. a(
radi^tormi - ocel'. a vykurovacie panely; 2. NP - teplovod. s rozvod. bez
ohl'adu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatjnové; zdroj vykurovanía - 1.
NP - kotol ústredného vykurovania znackové kotly, aj prevedenía turbo
(Junkers, Vaillant, Lebianc). Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z
pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja;

zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkovy ohrievac elektricky, píynov^ alebo
kombinovany s ústrednym vykurovaním. Vnútorné rozvody kañaüzácie -

1. NP - plastové a azbestocementové potrubte; 2» NP - liatinové a
kameninové
potrubie.
Vnútorné'
rozvody
elektroinstalácie
elektroinstalácia ( bez rozvádzaqov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP
- svetelná; 1. NP - bleskozvod"; elektricky rozvádzac - 1. NP - s
automatlckym ¡stením. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod
svietiplynu alebo zemného plynu.

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

- Na pare. C-KN 18, 19 + stayba c.-s. 133 na pare. C-KN 18: Zálozné
práVo pre pohl'adávku Milos Hacko, Spacinská cesta 154, 917 01 Trnava

(nar. 26.3.1974), c. zml. V 3983/2014 zo dña 25.07.2014 - cz 240/2014
Nie sú známe ziadne nájomné zmiuvy tykajuce sa predmetu drazby.
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Znalecky posudok:
221/2017

posudku

Najnizsie podanie:

Vyska drazobnej

Dátum vyhotovenia-

21.12.2017

Vseobecná cena odhadu
172 000,00 €

172 000,00 €

Minimálne prihodenie:
zábezpeky:

Menoznalca:
Ing. Andrej Gálik

1 000,00 C
30 000,00 €

Spósob zlozenia

drazobnej zábezpeky:

Drazobnü zabezpPeku
Adresa a císlo údtu na
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

' eísi°
do otvorenia drazby

Doklad, preukazujúci
zlozenie drazobnej

zábezpeky:

bankova'záruka

kli^y doklad drazobníka,

Sposob vrátenia

drazobnej zábezpeky:

Úhrada ceny dosiahnu-

tej vydrazením:

vydrazením je vydrazíe

sst« r

-, Ceny' dosi3hnutej

«„„

Obhliadka predmetu

drazby/dátumacas:

nhh!-a^a V 13-°«018 13:45 hod.
Obhliadka 2: 19.02.2018 13:15 hod.
mobilnom císie 0911876895.
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Podmienky odovzdania
predmetu drazby
vydraziterovi:

Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza na vydrazitela udelemm

príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením. Uzivacie pravo
■prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu drazby zápisnicou

oodovzdaní. Predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastnik po
predlození osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti
vydrazitel'a.

Notar, kton? osvedcí
priebeh drazby

Mgr. Tomás Gerbery, Mnohelbva 830/17, 058 01 Poprad

notárskou zápisnicou:

Poucenie:

V prípade, ak sa spochybñuje platnost: záloznej zmluvy alebo boli porusene ustanovenia
zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknuta na
svoiich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost' drazby. Toto pravo zamka, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dña príkíepu okrem prípadu, ak dovody neplatnosti
drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domui alebo bytu,

■

vktorom má predchádzajúci vlastnik predmetu drazby v case pnklepu hlaseny trvaly
pobyt. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá cast drazby, ktorej sa takyto
rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala na sude takú zalobu, je povinna oznamit pnslusnej

■

■

správe katastra nehnutel'ností zacatie súdneho konania.

■

úcastníkmi

■

súdneho

konania

o neplatnost'

drazby

sú

^?l/^

drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastnik a zalobca. Ak vydraz.tel zmanl drazbu
alebo ak súd urdí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikaju ku dnu príklepu.

Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit: z dovodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo
prífínou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobnikom na

tom istom mieste a ked' neumoznil vlastnik predmetu drazby, ako aj osoba, ktora ma
k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo vykonat riadnu obhliadku predmetu drazby.

Upozomujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné^ prava, ze ich mózu
preukázat' najneskor do zacatia drazby a upiatnií na drazbe ako drazitelia.

úcastníkom drazby móze byí osoba, ktorá spfña podmienky f^anovené Zákonom É.

527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a dostavila sa s cielom urobit pódame. Ostatne

osoby platia vstupné 3,32 EUR.

VTrnavedñavl£>J_.2O18
za Navrhovatel'a:

iVíESTSKt URAJU
BANSKÁ SYSTRICA

.

Vyvcsené dña

Milos Hacko
navrhovatel'drazby

2018

Zvesené dña;
podpis

za Drazobníka:

Mgr. Monika Chorváthová
konatel' spolocnosti
DUPOS drazobná, spol. s r.o.
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