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OZNÁMENIE 0 OPAKOVANEJ  DRAŽBE

Zn.  030/2021

Zverejnené   vzmysle   §    i7   zákona   č.    527/2002   Z.   z.   odobrovoľných   dražbách    aodoplnení   zákona

č.  323/1992  Zb.  o  notároch  a  notárskej  činnost`i  (Notársky  poriadok)  v znení  neskorších   predpisov  (ďalej

len „zákon o  dobrovoľných  dražbách")

Dražobníl(:

Navrhovateľ:

Miesto konania
dražby:

Dátum a čas
konania dľažby:

Kolo dražby:

Predmet dražby:

DRAŽOBNĺK,  s.r.o.

sídlo:       Hviezdoslavova  6,  04001   Košice

lčo:        36764281

zapísaný v  obch.  registri  OS  Košice  1,  odd.:  Sro,  vložka  č.:  19669/V

zast.:       PhDr.  Alexandra  pech,  prokurista

drazobnik@drazobnik.sk, 055/6710001

lng. Ján Simko

so sídlom  správcovskej  kancelárie:  Kukuči'nova  14,  040 01 Košice

zapísaný v zozname správcov Ministerstva  spravodlivosti SR pod č.  S  1561

správca  dlžnĺka:  Ľudmila  Filipová,  rod. Tomašková

bytom:   SNP  759/85,  053 42  Krompachy

nar.:        08.08.1964

konkurz vedený na  Okresnom  súde  Košice  1, sp.  zn.  320dK/402/2018

Spoločnost' DRAŽOBNĺK,  s.r.o., dražobná  miestnosť
Hviezdoslavova  6,  Košice,  okres  Košice  1,  Košický  kraj

13.01.2022 o 10,15  hod.

vstup na dražbu o 09,45 hod.

opakované

Predmetom  dražby sú  nehnuteľnosti,  a to:

Parcela  registra ,,C" evidovaná  na  katastrálnej  mape:

parc.č.  2309                         zastavaná  plochaa  nádvorie        ovýmere536m2
Stavba
súp.  č.  759                               dom                                                                na  parc.  č.  2309

Spoluvlastnl'ckypodiel:1/2,%

ldentifikované    nehnuteľnosti    sú    zapísané    na    liste    vlastníctva    okresného

úradu   Spišská   Nová   Ves,   katastrálny  odbor,   LV   č.   166,   okres:  Spišská   Nová

Ves,  obec:  KROMPACHY,  katastrálne  územie:  Krompachy.

Pri'slušenstvo  predmetu  dražby,  ktoré  sa  nezapisuje  alebo  nie  je  zôpi'sané  na

liste   vlastníctva:   plot   od   ulice   na   severnej   strane,   plot   od   ulice   na   južnej

strane,   prípojka   plynu,   pri'pojka  vody,   pri'pojka   kanalizácie,  vonkajšie  schody

do  domu,  spevnená  plocha vo  dvore,  oporný múr vo  dvore,  altánok vo dvore.



Opis predmetu
dražby:

Stav predmetu
dražby:

Ohodnotenie

predmetu dražby:

Popis rodinného domu so súp. 759
Rodinný  dom  sÚp.  č.  759 je  osadený  na  mierne  svahovitom  pozemku  parc.  č.

2309  v  k.ú.  Krompachy,  okres  Spišská  Nová  Ves.  S`ituovaný  je  na  okraji  mesta

vuličnej    zástavbe    samostatne    stojacích     rodinných    domov,    prístupný    z

verejnei   komunikácie   pred   domom   aj   za   domom.   Vdanej   časti   mesta   je
možnost`  napojenia  na  všetky  inžinierske  siete,  rodinný  dom  v  čase  obhliadky

bol  napojený  na  verejný  vodovod,  na  elektro,  na  zemný  plyn  a  na  kanalizáciu

do  verejnej   kanaľizácie.   Rodinný  dom  v čase  obhľiadky  bol  riadne  obývaný,

má  čiastočne  zanedbanú  údržbu,  má  jednu  bytovú  jednotku  so  Štandardným
vybavenĺm.   Rodinný   dom   bol   postavený   v   r.   1958,   má   jedno   nadzemné

podlažie  so  sedlovou  strechou,  čiastočne  je  podpivničený  jednou  pivnicou  v

prednej   čast`i   domu.   Na   povale  je  jedna   podkrovná   izba,   nezateplená,   bez
vykurovan.ia     a     bez    vybaven.ia.     Dom    je     po     čiastočnej     rekonštrukcii     a

modernizácii,  v  r.   1998   bol   zavedený  zemný   plyn,  v   r.   2011   boli   na   dome

vymenené  pôvodné  drevené  dvojité  okná  za  plastové  s  izolačným  dvojsklom

okrem  okna  zadnej  izby,  v  r.   2000  bola   prevedená   rekonštrukcia  kúpeľne  a

kuchyne  vrátane  vybavenia   a   v   r.   2009   bola   prevedená   výmena   pôvodnej

krytiny  za  krytinu  z  profilovaného  poplastovaného  plechu  bez  výmeny  krovu.

V  čase  obhliadky  bol  dom  riadne  obývaný.  Dispozičné  riešenie:  Rodinný  dom

má  nadzemné  podlažie.1.  Podzemné  podlažie:  suterén  má  jednu  pivnicu.1.

Nadzemné   podlažie:   má   predsieň,   prednú   izbu,   kuchyňu,   komoru,   strednú

izbu,  chodbu,  kúpeľňu,  WC,  zadnú  izbu  s  nefunkčnou  kúpeľňou  a  zádverím.

Popis pozemku

Pozemok  zastavaný  rodinným  domom  a  tvorí  dvor  okolo  domu  v  zastavanej

časti  v  intraviláne  mesta  Krompachy  v  okrese  Spišská  Nová  Ves,  v  lokalite  lBV

samostatne  stojacĺch  rodinných  domov,  s  prĺstupom  z  verejnej  komunikácie

pred  domom  na  severnej  strane  -ulice  SNP,  aj  z  ulice  na južnej  strane  -ulice
Stará  cesta,  s  mc)žnosťou  napojenia  na  všetky  inžinierske  siete.  Lokalita  patrí

medzi   priemerné  v   rámci   realitného  trhu   mesta,   ponuka  je  v   rovnováhe  s

dopytom.  Negatívne  účinky nezistené.

Predmet   dražby   je   vtechnickom   stave   primeranom   jeho   veku   aspôsobu
užívania.

Predmet  dražby  bol  ohodnotený  znaleckým   posudkom  č.   124/2021  zo  dňa

17.08.2021,    vypracovaným     znalcom     lng.     Miroslavom    Vaškom,    znalcom

vodbore   stavebníctvo,   odvetvie   odhad    hodnoty   nehnuteľnosti',   pozemné

stavby,  ev.  č.  znalca  913  731  na  hodnotu  40.515,74 €.

Najnižšie  podanie:                              30.400,-€

Minimálne prihodenie:                  300,-€

Dražobná zábezpeka:                     3.400,-€
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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:

1,  Bezhotovostným  bankovým  prevodom  na  účet dražobníka  vedený v Prima
banka    Slovensko,    a.s.,    č.    účtu:    SK7831000000004360014818,    variabilný

symbol   0302021.    Dražobná    zábezpeka   sa    považuje   za    zloženú,   ak   bola

pripísaná  na  účet  dražobníka  do otvorenia  dražby.
2,  Hotovostným vkladom  do  rúk dražobníka v  mieste konania  clražby.

3,  Formou  bankovej  záruky.

4,  Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú  zábezpeku  nie je  možné zložiť platobnou  kartou,  ani šekom.

1,     Originál     potvrdeného     príkazu      na     úhradu      peňažných     prostriedkov

v  prospech   dražobni'ka   vo   výške   dražobnej   zábezpeky,   za   predpokladu   ich

riadneho  pripísania  na  účet dražobníka  do otvorenia  dražby.

2,  Originál  bankovej  záruky  vo  výške  dražobnej  zábezpeky,  znejúcej  na  účet

dražobníka.

3,   Osvedčený   odpis   notárskej   zápisnice   o  zložení   dražobnej   zábezpeky   do

notárskej  úschovy v  prospech  dražobnĺka.

Do otvorenia  dražby.

Bez zbytočného odkladu  po skončení dražby.

Obhliadka  predmetu  dražby sa  uskutočnĺ v termínoch:

1,   28.12.2021 o  13,30 hod.
2,   10.01.2022 o 13,30 hod.
Miesto  konania  obhliadky je  pred  rodinným  domom  so  súp.  č.  759,  ulica  SNP

č.  85 v Krompachoch.

Záujemcovia  o  obhliadku  sa  dražobnĺkovi  ohlásia  najmenej  24  hodín  vopred

na t.č.: +421911755 528 alebo elektronicky:  info@drazobnik.sk.

ŤARCHY:

1,  Záložné  právo v  prospech  Prvej  stavebnej  sporiteľne,  a.s.,  Bajkalská  30,  829

48   Bratislava,   podľa   zmluvy   zo   dňa   17.12.2012   na   nehn.   :   dom   s.č.759   na

parc.č.2309,  parcela  reg.  C  KN  2309.  V  2817/2012  zo dňa  9.1.2013  -22/2013;
2,  Záložné  právo v  prospech  Prvej  stavebnej sporiteľne,  a.s.,  Bajkalská 30, 829

48   Bratislava,   podľa   zmluvy   zo   dňa   17.12.2012   na   nehn.   :   dom   s.č.759   na

parc.č.2309,  parcela  reg.  C  KN  2309. V  2817/2012  zo dňa  9.1.2013  -22/2013;
POZNÁMKY:

1,  Okresný  súd  Košice  1  vyhlasuje  konkurz  uzneseni`m  320dK/402/2018  zo  dňa

2.10.2018   na   majetok   dlžníka   :   Ľudmila   Filipová,   nar.8.8.1964,   bytom   SNP

759/85,   053  42   Krompachy   na   nehn.:   dom   s.č.759   na   parc.č.2309,   parcela

reg.  C  KN  2309.  P  506/2018 zo  dňa  23.11.2018  -861/2018;

2,   Oznámenie   o   začatí  výkonu   záložného   práva   zo   dňa   6.12.2018   formou

dobrovol'nej  dražby  v  prospech  Prvej  stavebnej  sporiteľne,  a.s.,  Bajkalská  30,

-3-



829  48   Bratislava,   na   nehn.:   dom  s.č.759   na   parc.č.2309,   parcela   reg.   C   KN

2309.  P  551/2018 zo dňa  13.12.2018  -952/2018;

3,    Oznámenie   o    konani`   dobrovol`nej   dražby   PDS   č.28/10-2019JŠ   zo   dňa

15.4.2019  od:  Profesionálna  dražobná  spoločnost',  s.r.o.,  Masarykova  21,  040

01  Košice.  P  172/2019 zo dňa  18.4.2019  -302/2019;

4,  Oznámenie  o  konaní opakovanej  dobrovoľnej  dražby  PDS č.028/18-2019-SJ

zo  dňa   1.10.2019  od:  Profesionálna  dražobná  spoločnosť,  s.r.o.,  Masarykova

21,  040 01  Košice.  P 412/2019 zo dňa  10.10.2019 -869/2019;

5,  Oznámenie  o  konaní  dobrovoľnej  dražby  Zn.  030/2021  zo  dňa  6.10.2021

od:   DRAŽOBNĺK,  s.r.o.,   Hviezdoslavova  6,  040  01  Košice.  P  888/2021  zo  dňa

8.10.2021 -955/2021;
6,  Osvedčenie  o  priebehu  a  výsledku  dobrovornej  dražby  č.  N  858/2021  zo

dňa  8.11.2021-neúspešnej.  P 953/2021 zo dňa  10.11.2021  -1030/2021;

7,  Okresný súd  Košice  1  vyhlasuje  konkurz  uzneseni'm 320dK/402/2018 zo dňa

2.10.2018   na   majetok   dlžnĺka   :   Ľudmila   Filipová,   nar.8.8.1964,   bytc)m   SNP

759/85,   053  42   Krompachy  na   nehn.:  dom   s.č.759  na   parc.č.2309,   parcela

reg. C  KN  2309.  P  506/2018 zo  dňa  23.11.2018  -861/2018;

8,   Oznámenie   o   začatí  výkonu   záložného   práva   zo   dňa   6.12.2018   formou

dobrovoľnej  dražby  v  prospech  Prvej  stavebnej  sporiteľne,  a.s.,  Bajkalská  30,

829  48   Bratislava,   na   nehn.:   dom   s.č.759   na   parc.č.2309,   parcela   reg.   C   KN

2309.  P  551/2018  zo dňa  13.12.2018  -952/2018;

9,    Oznámenie   o    konanĺ   dobrovoľnej   dražby   PDS   č.28/10-2019JŠ   zo   dňa

15.4.2019  od:  Profesionálna  dražobná  spoločnost',  s.r.o.,  Masarykova  21,  040

01  Košice.  P  172/2019 zo dňa  18.4.2019  -302/2019;

10,  Oznámenie  o  konaní  opôkovanej  dobrovoľnej  dražby  PDS  č.028/18-2019-

SJ     zo     dňa      1.10.2019     od:      Profesionálna     dražobná     spoločnosť,     s.r.o.,

Masarykova  21,  040 01  Košice.  P 412/2019 zo dňa  10.10.2019  -869/2019;

11,  Oznámenie  o  konani'  dobrovornej  dražby  Zn.  030/2021  zo  dňa  6.10.2021

od:   DRAŽOBNÍK,  s.r.o.,  Hviezdoslavova  6,  040  01  Košice.   P  888/2021  zo  dňa

8.10.2021 -955/2021;
12,  Osvedčenie  o  priebehu  a  výsledku  dobrovoľnej  dražby  č.  N  858/2021  zo

dňa  8.11.2021-neúspešnej.  P 953/2021 zo dňa  10.11.2021  -1030/2021;

Notár osvedčujúci

priebeh dražby:

Spôsob úhrady ceny
dosiahnutej
vydražením:

Nadobudnutie
vlastni'ckeho práva
k predmetu  dražby:

JUDr.  Pavol Sádel -notár

sĺdlo:  Skladná  38,  040  01   Košice

Vydražiteľje  povinný  zaplatiť  cenu  dosiahnutú  vydražením   najneskôr  do  15

dní od skončenia  dražby  na  účet  dražobni'ka  vedený v Prima  banka  Slovensko,

a.s.,    č.    účtu:    SK7831000000004360014818,    variabilný    symbol    0302021.

Dražobná     zábezpeka     savydražiteľovi     započi'tava     do     ceny     dosiahnutej

vydraženĺm.

Po  zaplatení  ceny  dosiahnutej  vydražením  vydražiterom  v stanovenej  lehote,

prechádza   na   vydražiteľa   vlastnícke   právo   dňom   udelenia   príklepu.   Právo
užĺvať   predmet   dražby   prechádza    na   vydražiteľa    odovzdaním    predmetu

dražby      zápisnicou      oodovzdaní.      Vydražiteľ      obdrží      dve      vyhotovenia

osvedčeného   odpisu   notárskej   zápisnice   z  dražby; jedno   vyhotovenie   zašle
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dražobnĺk     pn'slušnému     okresnému     úradu,     katastrálnemu     odboru     bez

zbytočného odkladu  na  účely vykonania  zápisu  záznamom.

Nakol'ko dražba sa vykonáva v  rámci speňaženia  majetku v  konkurze, v zmysle

§  93  ods.  2  zákona  č.  7/2005  Z.  z.  o  konkurze  a  reštrukturalizácii  speňažením
majetku    zanikajú   všetky   zabezpečovacie    práva    okrem    zabezpečovacieho

práva   k  majetku  tretej  osoby,  ktorÝ  je  v skoršom  poradí  ako  zabezpečovacie

právo,  ktoré zabezpečuje záväzok  úpadcu.

Podmienky
odovzdania

predmetu dražby
vydražitel'ovi:

Poučenie:

Ak  nadobudol  vydražiter vlastnícke  právo  k  predmetu  dražby,  predchádzajúci

vlastník   je    povinný    odovzdať    predmet    dražby    na    základe    predloženia

pi'somného  potvrdenia  ovydražení  predmetu   dražby  a  doloženia  totožnosti
vydražiteľa    v  zmysle   oznámeného   termĺnu    odovzdania    nehnuteľností,    po

uhradení  ceny  dosiahnutej  vydražením.  Dražobni'k  na  mieste  spíše  zápisnicu

oodovzdaní    predmetu    dražby.    Zápisnicu    oodovzdaní    predmetu    dražby

podpíše   predchádzajúci   vlastník   predmetu   dražby,   vydražiter  a  dražobni'k.
Jedno    vyhotovenie    zápisnice    o  odovzdaní    obdrží    predchádzajúci    vlastník

predmetu  dražby  a  dve  vyhotovenia  vydražiteľ.  Ak  niektorá  osoba  odmietne
zápisnicu   podpísať  alebo  ju   prevziať,  táto   skutočnosť  sa   vyznači'  v zápisnici

a  zápisnica  sa  považuje  za  odovzdanú  aj  tejto  osobe;  o tom  dražobník  túto
osobu  poučí.

Všetky   náklady   spojené   s odovzdaním   a  prevzatím   predmetu   dražby   znáša

vydražiteľ.  Táto  povinnost`  sa   nevzťahuje  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.    Nebezpečenstvo

škody   na   predmete  dražby   prechádza   z  navrhovateľa   dražby   na  vydražiteľa

dňom  odovzdania  predmetu  dražby;  v ten  istý  deň  prechádza  na  vydražitera
zodpovednosť  za   Škodu   spôsobenú  v súvislosti  s  predmetom   dražby.  Ak  je

vydražiteľ  v omeškaní  s  prevzatím   predmetu   dražby,   znáša   nebezpečenstvo

škody a  zodpovednosť za  Škodu.

V  prĺpade,  ak  sa  spochybňuje  platnosť  záložnej  zmluvy  alebo  boli  porušené

ustanovenia  zákona  o  dobrovoľných   dražbách,   môže  osoba,   ktorá  tvrdi',  že

tÝm   bola   dotknutá   na   svojich   právach,   požiadať  súd,   aby   určil   neplatnosť

dražby.  Právo  domáhať sa  určenia  neplatnosti  dražby  zaniká,  ak  sa  neuplatní

do  troch   mesiacov  odo  dňa   príklepu  okrem   prĺpadu,  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

pri'klepu  hlásený  trvalý  pobyt  podľa  osobitného  predpisu;  v tomto  prípade  je
možné  domáhať  sa  neplatnosti  dražby  aj  po  uplynutí tejto  lehoty.  V  prípade

spoločnej  dražby  bude  neplatná  len  tá  čast' dražby,  ktorej  sa  takýto  rozsudok

týka.

Osoba,    ktorá   podala    na   súde   žalobu   ourčenie   neplatnosti   dražby   podra

predchádzajúceho    odseku,    je    povinná    oznámit`    prĺslušnému    okresnému
úradu,  katastrálnemu  odboru  začatie súdneho  konania.

Účastníkmi   súdneho   konania   o   neplatnosť   dražby   sú   navrhovater   dražby,

dražobník,  vydražiteľ,  predchádzajúci vlastník a  dotknutá  osoba.

-5-



Ak  vydražiteľ  zmaril   dražbu   alebo   ak   súd   určil   dražbu   za   neplatnú,   účinky

príklepu  zanikajú  ku  dňu  príklepu.
Neplatnosť   dražby   nie   je   možné   vyslovit'   z   dôvodu   oneskoreného   začatia

dražby,   ak   bolo   prĺčinou   oneskoreného  začatia   dražby   konanie   inej   dražby

tým    istým   dražobníkom    na   tom    istom    mieste   a    ak   neumožnil   vlastni'k

predmetu   dražby,   ako   aj   osoba,   ktorá   má   k   predmetu   dražby   iné   ako
vlastnícke  právo, vykonať riadnu  obhliadku  predmetu  dražby.

Za  správnost': Alexandra  Pech

V  Košiciach  2.12.2021

dražobník

DRAZOBNIK,  s.r.o.

PhDr.  Alexandra  Pech

prokurista

Rovnopis tohto  oznámenia  o  dražbe,  s  Úradne osvedčeným  podpisom  navrhovateľa  dražby, je  uložený u  dražobĺii'ka

(§  17 ods.  8 zákona  o  dobrovol`ných  dražbách).
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