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Miestny úrad Kavecany

Široká 17/A

04001 Košice - Kavecany

V Košiciach 12.02.2016

ZASLANIE OZNÁMENIA O OPAKOVANEJ DRAŽBE

V zmysle §11 ods. 4 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovolných dražbách v znení neskorších

predpisov Vás žiadame o bezodkladné a bezodplatné zverejnenie Oznámenia o opakovanej dražbe zn.
159/2015 na úradnej tabuli obce.

Vlastník:

Dlžník:

Peter Ivan, rod. Ivan, nar.: 16.02.1978 a Zuzana Ivanová, rod. Kocúnová,

predchádzajúce priezvisko: Kocúnová, nar.: 21.01.1976, obaja bytom: Kavecany
1203, 04001 Košice, spoluvlastnícky podiel: 1/1

Peter Ivan, rod. Ivan, nar.: 16.02.1978 a Zuzana Ivanová, rod. Kocúnová,

predchádzajúce priezvisko: Kocúnová, nar.: 21.01.1976, obaja bytom: Kavecany
1203, 040 01 Košice

Tomáš Sedlák, rod. Sedlák, nar.: 20.07.1981, bytom: Jesenná 1135/10, 040 01
Košice

Nehnutel'nosti: Parcely registra "C" evidované na katastráinej mape:
parc.c.l092/1 Záhrady
parc. c. 1092/2 Zastavané plochy a nádvoria

parc. C. 1093 Zastavané plochy a nádvoria
Stavba

súp.c. 1203 záhr.chata

o výmere 625 m2

o výmere 38 m2

o výmere 65 m2

na parc.c. 1093

S pozdravom

DRAŽ'U~~ s. r. o.
PhDr. Alexandra Pech, prokurista

Prílohy: - Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 159/2015

ORÄŽOBNiK, s.r.o,
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
ICO: 36764281; IC DPH: SK 2022366742
tel.: +421 55671 0001, fax: +421 55671 2573
drazobnik@drazobnik.sk, www.drazobnik.sk

OR OS Košice l, odd.: Sro, v!ožka 19669N
c ú.: Slovenská sporitel'na: 5037221926/0900
CSOB 4014743188/7500, OTP Banka: 12465761/5200
Sberbank: 4360014818/3100; Tatra banka: 2627166361/1100 F17



OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

Zn. 159/2015

Zverejnené v zmysle § 17 zákona c. 527/2002 Z. z. o dobrovolných dražbách a o doplnení zákona
c. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (dalej

len "zákon o dobrovolných dražbách")

Dražobník:

Navrhovate!' dražby:

Miesto konania

dražby:

Dátum a cas

konania dražby:

Kolo dražby:

Predmet dražby:

DRAŽOBNíK, s.r.o.

sídlo: Hviezdoslavova 6, 04001 Košice
ICO: 36764 281

zapísaný v obch. registri OS Košice l, odd.: Sro, vložka c.: 19669/V
zast.: PhDr. Alexandra Pech, prokurista
drazobnik@drazobnik.sk, 055/671 0001

Slovenská sporite!'na, a.s.

sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
ICO: OO 151 653

zapísaný v obch. registri OS Bratislava l, odd.: Sa, vložka c.: 601/B
zast.: Ing. Miroslava Bartánusová, špecialista odd. Vymáhanie nesplácaných

pohladávok retail, Odbor riadenie úverového rizika retail

Ing. Monika Cervenková, vedúca odd. Vymáhanie nesplácaných

pohladávok retail, Odbor riadenie úverového rizika retail

Spolocnost DRAŽOBNíK, s.r.o., dražobná miestnost

Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice l, Košický kraj

02.03.2016 o 10,30 hod.

vstup na dražbu o 10,00 hod.

opakované

Predmetom dražby sú nehnutelnosti, a to:

Parcely registra "C" evidované na katastráinej mape:

parc.c.1092/1 Záhrady
parc. c. 1092/2 Zastavané plochy a nádvoria

parc. C. 1093 Zastavané plochy a nádvoria
Stavba

súp.c. 1203 záhr.chata

o výmere 625 m2

o výmere 38 m2

o výmere 65 m2

na parc.c. 1093

Identifikované nehnutelnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného

úradu Košice, katastrálny odbor, LV C. 188, okres: Košice l, obec: KOŠICE 

KAVECANY, katastrálne územie: Kavecany.



Minimálne prihodenie:

Opis predmetu

dražby:

Stav predmetu

dražby:

Ohodnotenie

predmetu dražby:

Najnižšie podanie:

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na

liste vlastníctva: sklad na parc. c. 1092/2, vodovod ná prípojka, kanalizácia,
žumpa, elektrická prípojka, oporný múr kamenný, vonkajšie schody.

Popis záhr. chaty súp. C. 1203

Záhradkárska chata je osade ná na pozemku parc. C. 1093 s miernym sklonom

k prístupovej ceste v k.ú. Kavecany, obec Košice - Kavecany, okres Košice l,

lokalita záhradkárskych chát "Suchá dolina". Situovaná je medzi ostatnými

záhradkárskymi chatami, v malej miere aj rodinné domy. Záhradkárska chata

je s jedným nadzemným podlažím, zobytneným pod krovím a ciastocným

podpivnicením. Pôvodná stavba pravdepodobne z roku 1975, v súcasnosti
vykonávané modernizácie. V danej casti obce je možnost napojenia na NN

elektrickú siet, záhradný vodovod, verejná kanalizácia nie je vybudovaná.

DISPOZICNÉ RIEŠENIE: Záhradkárska chata má jedno nadzemné podlažie,

ciastocné podpivnicenie a zobytnené podkrovie. Dispozicné riešenia podlaží

je v súlade s nákresmi, ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku. V 1.

nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, chodba, kúpelna, kuchyna, schody

do podkrovia, izba, v podkroví sú chodba, kúpelna s WC, šatník, 2 izby.
TECHNICKÝ POPIS: Základy betónové s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti.

Murivo PP murované, NP murované z tehál so zateplením. Deliace

konštrukcie sadrokartónové. Vnútorné omietky vápenné hladké a sadrové

nedokoncené. Stropy železobetónová doska nad PP a drevený trámový strop,

ciastocne nedokoncený. Krytina strechy na sed lovom krove z asfaltových

šindlov. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu nedokoncené.

Fasádne omietky ušlachtilé na zateplení, sokel a cast fasády s budúcim

keramickým obkladom. Schody do PP z mäkkého dreva, do podkrovia kovové
s drevenými stupnami nedokoncené. Dvere hladké v ocelových zárubniach

nedokoncené, vstupné plastové. Okná plastové s izolacným termosklom

s plastovými žalúziami. Podlahy miestností z keramickej dlažby, položené

PVC, OSB dosky, laminátové plávajúce a cementový poter. Vykurovanie
kovovou pecou na tuhé palivo. Elektroinštalácia svetelná a motorická

nedokoncená. Rozvod vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z

centrálneho zdroja - zásobník na teplú vodu elektrický. Kanalizácia z

plastového potrubia v celom rodinnom dome. Vnútorné vybavenie

hygienických miestnosti sú vana plastová s pákovou sprchovou batériou,

sprchovací kút s pákovou sprchovou batériou, keramické umývadlá s pákovou

batériou, WC typ combi. Elektrický rozvádzac automatickým istením.

Predmet dražby je v súcasnosti v stave kompletnej modernizácie.

Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom c. 176/2015 zo dna

12.11.2015, vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Murinom, znalcom

v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty
nehnutelností, evo c. znalca 912 457 na hodnotu 45.290,22 €.

40.800,- €

500,- €
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Dražobná zábezpeka:

Spôsob zloženia

dražobnej

zábezpeky:

Doklad preukazujúci

zloženie zábezpeky:

Lehota na zloženie

zábezpeky:

Vrátenie dražobnej

zábezpeky:

Obhliadka

predmetu dražby:

Práva a záväzky
viaznuce na

predmete dražby:

4.000,- €

l, Bezhotovostným bankovým prevodom na úcet dražobníka vedený

v Slovenskej sporitelni, a.s., C. úctu: SK2209000000005037221926, variabilný

symbol 1592015. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola

pripísaná na úcet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.

4, Do notárskej úschovy vo forme penažnej sumy.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložit platobnou kartou, ani šekom.

l, Originál potvrdeného príkazu na úhradu penažných prostriedkov

v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich

riadneho pripísania na úcet dražobníka do otvorenia dražby.

2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na úcet
dražobníka.

3, Osvedcený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do

notárskej úschovy v prlospech dražobníka.

Do otvorenia dražby.

Bez zbytocného odkladu po skoncení dražby.

Obhliadka predmetu dražby sa uskutocní v termínoch:
1, 15.02.2016 o 08,30 hod.

2, 25.02.2016 o 09,30 hod.

Miesto konania obhliadky je pred záhradnou chatou so súp. C. 1203, v lokalite

záhradkárskych chát "Suchá dolina", Košice - Kavecany.
Obhliadka sa uskutocní po predchádzajúcom telefonickom dohovore

s dražobníkom, najmenej jeden den vopred, na t.c.: +421 911 755 528 alebo

elektronicky: info@drazobnik.sk.

TARCHY:

1, Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporitelne,a.s., so sídlom
Tomášikova 48,832 37 Bratislava,ICO:00151653 na parc.c.l092/1 záhrada o

výmere 625 m2.parc.c.l092/2 zast.pl.a nádvoria o výmere 38 m2,parc.c.l093

zast.pl.a nádvoria o výmere 65 m2 a záhr.chata súp.c.1203 na

parc.c.l093.Rozhodnutie o povolení vkladu záložnej zmluvy V-7618/201O z
23.11.2010 - 268/10
POZNÁMKY:

1, Informatívna: Poznamenáva sa zacatie výkonu záložného práva veritelom:
Slovenská sporitelna a.s. Tomášikova 48 Bratislava ICO:OO 151 653, ktorý si

uspokojí pohladávku predajom zálohu formou dobrovolnej dražby, P
1146/15 V.z. 314/15
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Notár osvedcujúci
priebeh dražby:

Spôsob úhrady ceny
dosiahnutej

vydražením:

Nadobudnutie

vlastníckeho práva

k predmetu dražby:

Podmienky
odovzdania

predmetu dražby

vydražitel'ovi:

2, Informatívna: Oznámenie o dražbe zn. 159/2015 dražobník: DRAŽOBNíK,

s.r.o., ICO 36764281, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, P 1734/2015 zo dna
10.12.2015 - císlo zmeny 429/2015

Mgr. Vojtech Kavecanský - notár

sídlo: Kmetova 13, 04001 Košice

Vydražiter je povinný zaplatit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15

dní od skoncenia dražby na úcet dražobníka vedený v Slovenská sporiterna,

a.s., c. úctu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1592015.

Dražobná zábezpeka sa vydražiterovi zapocítava do ceny dosiahnutej
vydražením.

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiterom v stanovenej lehote,

prechádza na vydražitera vlastnícke právo dnom udelenia príklepu. Právo
užívat predmet dražby prechádza na vydražitera odovzdaním predmetu

dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci

vlastník po predložení osvedceného odpisu notárskej zápisnice z dražby do

piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o com sa vyhotoví

zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiter obdrží dve vyhotovenia

osvedceného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle
dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez
zbytocného odkladu.

V zmysle §151ma ods. 3 zákona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka pri

výkone záložného práva záložným veriterom, ktorého záložné právo je

v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé,

sa záloh prevádza nezatažený záložnými právami ostatných záložných
veriterov.

Ak nadobudol vydražiter vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci

vlastník je povinný odovzdat predmet dražby na základe predloženia
písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti

vydražitera do piatich dní odo dna zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením.

Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu

o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu

dražby, vydražiter a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží

predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiter. Ak

niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísat alebo ju prevziat, táto

skutocnost sa vyznací v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto
osobe; o tom dražobník túto osobu poucí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša

vydražiter. Táto povinnost sa nevztahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli,

ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo

ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpecenstvo
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Poucenie:

škody na predmete dražby prechádza z navrhovatela dražby na vydražitela

dnom odovzdania predmetu dražby; v ten istý den prechádza na vydražitela
zodpovednost za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je

vydražitel v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpecenstvo

škody a zodpovednost za škodu.

V prípade, ak sa spochybnuje platnost záložnej zmluvy alebo boli porušené

ustanovenia zákona o dobrovolných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že

tým bola dotknutá na svojich právach, požiadat súd, aby urcil neplatnost
dražby. Právo domáhat sa urcenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní

do troch mesiacov odo dna príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti
dražby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároven ide o dražbu domu

alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v case

príklepu hlásený trvalý pobyt podla osobitného predpisu; v tomto prípade je

možné domáhat sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade

spolocnej dražby bude neplatná len tá cast dražby, ktorej sa takýto rozsudok

týka.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu o urcenie neplatnosti dražby podla

predchádzajúceho odseku, je povinná oznámit príslušnému okresnému
úradu, katastrálnemu odboru zacatie súdneho konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnost dražby sú navrhovatel dražby,

dražobník, vydražitel, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

Ak vydražitel zmaril dražbu alebo ak súd urcil dražbu za neplatnú, úcinky

príklepu zanikajú ku dnu príklepu.

Neplatnost dražby nie je možné vyslovit z dôvodu oneskoreného zacatia
dražby, ak bolo prícinou oneskoreného zacatia dražby konanie inej dražby

tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník

predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako

vlastnícke právo, vykonat riadnu obhliadku predmetu dražby.

Za správnost: Alexandra Pech

VBffifebrUár. 2016
d~žobník
DRAŽOBNíK, s.r.o.
PhDr. Alexandra Pech

prokurista

Rovnopis tohto oznámenia o dražbe, s úradne osvedceným podpisom navrhovatela dražby, je uložený u dražobníka

(§ 17 ods. 8 zákona o dobrovolných dražbách).
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