dobrovoľné dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
DD PS0034/13

- 1. kolo

Dražobník:

Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56,821 08 Bratislava
ICO: 45 684 618
IC DPH: SK 2023085152
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
oddiel: Sro, vložka číslo: 66827/B.
zastúpená: Kamil Kubovich, na základe Poverenia zo dňa 30.12.2011

Navrhovatel' dražby:

Slovenská sporitel'ňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
ICO OO 151 653
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava l, oddiel Sa,
vložka Č. 601/B
zastúpená:
Mgr. Adriana Chorvátová, na základe poverenia
JUDr. Dagmar Lančaričová, na základe poverenia

Dátum konania dražby:

10.06.2013

Čas otvorenia dražby:

13:00 hod.

Miesto konania dražby:

Zasadacia miestnosť na prtzerní, Penzión
Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj

Opakovanie dražby:

prvá dražba

Predmet dražby:

súbor vecí

Lux, Nitrianska

16/1, 917 01

LV č.

Správa katastra

Okres

Obec

Katastrálne územie

383

Senica

Senica

Smolinské

Smolinské

Parcely registra "C" evidované na katastráinej mape:
Parcelné čislo

Druh pozemku

Výmera Im21

283

Zastavané plochy a nádvoria

390

284

Záhrady

790
Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh a popis stavby

174

283

10 - Rodinný dom

Spoluvlastmcky podiel v 1/1.

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom Č.S. 174 s príslušenstvom
a pozemkami na parc. Č. 283 v obci Smolinské je
nepodpivničený prízemný objekt s povalovým priestorom bez možnosti využitia na bývanie. Stavebne je
prepojený so susedným rodinným domom so samostatným súpisným číslom. Doklady o výstavbe sa
nezachovali. Podľa
vlastníčkou
predloženého znaleckého posudku Ing. Stanislava Lasicu z roku 1990 a
označenia na stropnom tráme bol rodinný dom postavený v roku 1892. V čase obhliadky bol objekt
neobývaný, s demontovaným
vnútorným zariadením, s vybúranými zariaďovacími
predmetmi. Podľa
informácie účastníka obhliadky, po kúpe domu v roku 2009 bola realizovaná rekonštrukcia. Oproti pôvodnej
stavbe zmenený krov, bola realizovaná pr! stavba vstupnej časti.
P10IIť so OPIOIí s.r.o .• Ko~ck6 56.821 08 BIotIsJavo
Tel.: +421 232202710·12.
Fax: +421232202715.
E·mall: otf1ce@pIaII1soop101í.sk.www.plalitsoopla11.sk
IČO: 45 684 618. DtČ: 2023085152. 8onkové spojenie: Po~tovó banka. o.s .. čisto účtu: 20318606/6500
loplsallÓ v obChodnom regls1ri Otuesného súdu BA l. oddiel: Sro. vIoŽko člslo: 66827/8

Objekt pozostáva z 2 izieb, kuchyne, kúpeľne s WC. Objekt má základy betónové bez vodorovnej izolácie,
obvodové murivo je z nepálených tehál, strop drevený s viditeľnými trámami, krov pultový, krytina je z
hliníkového plechu, bez klampiarskych konštrukclí. Vonkajšia úprava stien je hladkou omietkou, vnútorné
omietky sú vápenné hladké, okná drevené, dvere v čase obhliadky boli osadené len vstupné. Zárubne sú
pôvodné drevené, podlahy obytných miestnosti a kuchyne sú z nedokončenej keramickej dlažby a PVC. V
kúpeľni, chodbe a vstupnej časti je keramická dlažba. Elektroinštalácia je svetelná, v stave rekonštrukcie.
Vnútorné obklady sú v kuchyni pri kuchynskej linke poškodené, v kúpeľni nedokončené.
Prístavba

z roku 2009

Z pôvodnej hospodárskej prístavby z roku 1945 bolo po roku 2009 zbúraním časti muriva z nepálenej tehly
domurované z Iporu obvodové murivo, strop, podlaha a zariadenie kúpeľne.
Hospodárska

prístavba

na parc. Č. 283

Hospodárska budova, postavená na parc. Č. 283, je stavebne napojená s rodinným domom. Základy sú
betónové bez izolácie, murivo pôvodné zväčša z pálenej tehly doplnené Iporom, krov je pultový s plechovou
krytinou. Vonkajšia omietka je na pôvodnej časti, ostatná je neomietaná, tiež vnútorná omietka je
nedokončená, podlaha je pôvodná hrubá tehlová, okno je jednoduché oceľové, dvere chýbajú.
Opis stavu predmetu dražby: Predmet
zariadenia a zariaďovacfch predmetov.
Popis práv a záväzkov

k predmetu

dražby je v stave zanedbanej

bežnej údržby, bez vnútorného

dražby viaznucich:

Poznámka:
Upovedomenie o začatí exekúcie EX-2155/12 JUDr.Pavel Halás - súdny exekútor, predajom nehnuteľnosti
par.č. 283 zast.pl. a nádvorie o výmere 390 m2, par.č. 284 záhrady o výmere 790 m2 a rodinný dom s.č. 174
na par.č. 283, oprávnený: ESSOX SR s.r.o., Bratislava podľa P-503/12 č.z.140/12.
Oznámenie o začati výkonu záložného práva - Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava podľa P-65/13 č.z.29/13
ČASŤ C: ŤARCHY
Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava IČO: OO 151 653 podľa V-1430/10 na
nehnut. p.č. 283 zast.pl. a nádvoria výmera 390 m2, p.č. 284 záhrady výmera 790 m2, rod. dom s.č. 174 na
p.č. 283 vz. 74/10
Iné údaje:
Bez zápisu.
Znalecký

posudok:

Čisto znaleckého

posudku:

18/2013

Najnižšie
Minimálne

Dátum vyhotovenia:

Brenišin Ján Ing.

7.4.2013

14000,00

podanie:
prihodenie:

Dražobná zábezpeka:
Spôsob zloženia
zábezpeky:

Meno znalca:

Všeobecná

cena odhadu:

14000,00

EUR

EUR

100,00 EUR
3000,00

EUR

dražobnej

Adresa a číslo účtu na
zloženie dražobnej
zábezpeky:
Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:
Doklad, preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky:

Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy
dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s
preukázaním
potvrdenia
o úhrade týmto alebo zákonom
povoleným
spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou
kartou.

Platiť sa cplatl s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, č.ú.: 5019559480/0900
vedený v Slovenská sporitel'ňa, a.s., var. symbol: 03413.
Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.

Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu
dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet
dražobnlka
v hotovosti,
prfjmový
pokladničný
doklad,
vystavený
dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
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Spôsob vrátenia
dražobnej zábezpeky:

Úhrada ceny dosiahnutej vydraženim:

Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby.
V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej
lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená
vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca
časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie
dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej
dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý
spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je
povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú
nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady
opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby
vydražiteľom.
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka,
č.ú.: 5019559480/0900
symbol: 03413.

vedený

v Slovenská

sporiteľňa,

a.s., var.

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením, to neplatí v pripade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom
zložená vo forme bankovej záruky.
Zloženie dražob. zábezpeky
plat. kartou alebo šekom:
Prechod práv a záväzkov
viaznucich na predmete
dražby:

Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom.

V zmysle § 151ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného
práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom
na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
V zmysle § 3D, zákona Č. 5.27/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení
neskorších predpisov, práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich
na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastnickeho práva dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak
vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v
ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov
veci k spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné
alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu
ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Obhliadka predmetu
dražby/dátum a čas:

Obhliadka 1: 24.05.2013 o 13:30 hod.
Obhliadka 2: 04.06.2013 o 09:30 hod.

Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred
rodinným domom súp. Č. 174 v obci Smolinské, okres Senica. Kontaktnou
osobou k obhliadke je pán Igor Sýkora, tel.: 0911 /808 816. Bližšie
informácie a pokyny na tel.: 02/32202735,714.
Podmienky odovzdania
predmetu dražby
vydražitel'ovi:

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo
prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou
o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po
predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa.
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na
nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa
k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne
3

potvrdl.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci
vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí,
vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné
rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom
si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
Notár, ktorý osvedčí
priebeh dražby
notárskou zápisnicou:
Poučenie:

JUDr. Katarína Valová, PhD., Moyzesova 3, 811 05 Bratislava
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať
súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby
súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú
žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ
dražby,
dražobnlk, vydražiteľ,
predchádzajúci
vlastník
a žalobca. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú,
účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné
vysloviť z dôvodu oneskoreného
začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na
tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba,
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme
všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva,
že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a uplatniť
na
dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byt' osoba, ktorá splňa
podmienky
ustanovené
Zákonom
Č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách v znení neskorších predpisovadostavila
sa s cieľom urobiť
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

V Bratislave dňa 30.04.2013

Kamil Kubovich
na základe Poverenia zo dňa 30.12.2011
Platiť sa oplatf s.r.o.
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