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Oznámenie o dobrovol'nej dražbe zn. 03/2019
(podľa § 17 zákona Č. 527/2002 Z.z.)

A;!fŕh Označenie dražobníka

l. Obchodné meno/ meno a Proti-Aukcie, s.r.o.
priezvisko

II. Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného Strojárska
priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo 3995/113

c) Názov obce Snina I d) PSČ 106901

e) Štát SR

III. Zapísaný: v obchodnomregistriOkresnéhosúduPrešov, oddiel: Sro,
vln7b r.kln· 17117fP

IV. IČO/ dátum narodenia 36516252

I~~-j;:Označenie navrhovateľov

1. I. Obchodné meno/ meno a Ing. Viliam Kocurkopriezvisko
II. Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného Poľana
priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo 23

c) Názov obce Humenné I d) PSČ 106601

e) Štát SR

III. Zapísaný:

IV. ICO/ dátum narodenia 01.04.1973

C. Miesto konania dražby v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ivety Bžánovej,

Pf* Strojárska 3998, Snina
Dátum konania dražby 18.02.2020

E. Cas konania dražby 11.00 hod.

~ Kolo dražby Prvé

I~~"i
G. Predmet dražby
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Nehnuteľnosti - byt č. 6, vo vchode č. 21, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 1059,
orientačné číslo 21, na Ul Kpt. Nálepku 1059/21 v Michalovciach, postavenom na parcele č. C
KN 855, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 323 nr', k.ú. Michalovce,
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu vo veľkosti
6177/74908. Nehnuteľnosti sú zapísané v liste vlastníctva č. 7158 pre katastrálne územie
Michalovce, na Okresnom úrade v Michalovciach, odbore katastrálnom a vo výpise z katastra
nehnuteľností

Predmetom dražby sú:

(ďalej len "predmet dražby")

~JWj. Opis predmetu dražby

POPIS
Byt č. 6 sa nachádza na 2. poschodí (3.NP) v murovanom bytovom dome s.č. 1059, vchod 21 ,
na parcele č. 855, ktorý má suterén a 3 nadzemné podlažia.
V suteréne bytového domu sa nachádzajú spoločné priestory, miestnosť pre kočíky a bicykle, pivnice pre vlastníkov jednotlivých bytov
a v cca 1/4 zastavanej plochy suterénu sa nachádza CO kryt.
V nadzemných podlažiach bytového domu sa nachádzajú po 2 dvoj izbové byty na každom podlaží prístupné zo schodiskového
priestoru bez výťahu v každom vchode.
Hlavný vstup do bytového domu zo severozápadnej strany 2: vnútorného dvora z úrovne terénu do schodiskového priestoru bez
výťahu cez medzipodestu medzi suterénom a 1.NP.
Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená monolitickým schodiskom žb. konštrukcie bez výťahu s povrchom nástupníc a
podstupníc z liateho terazza.
Bytový dom je vykurovaný z centrálnej kotolne v sídlisku s ohrevorn TÚV pre celý bytový dom
Technícké ríešenie bytového domu:
Objekt patrí do skupiny domov bytových typových s konštrukčnými murovanými sústavami z pálených tehál. Bytový dom je postavený
na pásových základoch zo železobetónu s vodorovnou izoláciou proti vode. Konštrukčný systém je stenový murovaný. Obvodový plášť
je murovaný z tehál, strecha sedlová na drevenom krove s krytinou z pozinkovaného plechu a klampiarske konštrukcie strechy z
pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky štukové vápennocementové pôvodné v čase obhliadky s narušeným a zvetralým povrchom.
Sokel bytového domu vo výške suterénu nad terénom z cernentovej omietky.
Bytový dom je chránený bleskozvodom .
Okná spoločných priestorov vymenené plastové EURO s celoobvodovým kovaním, vchodové dvere vymenené za plastové EURO
presklené s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním
Obhliadku nehnuteľnosti znalec vykonal z verejného priestranstva a zo spoločných priestorov. Vstup do ohodnocovaného
bytu nebol znalcovi umožnený ,nakol'ko vlastník nehnuteľnosti neumožnil obhliadku ohodnocovanej nehnutel'nosti.
Vlastník nehnutel'nosti napriek riadnej výzve v zmysle § 12 ods. 1 zákona 527/2002 Z.z. obhliadku nehnutel'nosti neumožnil.
Podl'a §12 ods.3 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách: ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie
ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícíi.
Z dôvodu neumožnenia obhliadky znalec neberíe zodpovednost' za prípadné rozdielne odhady vybavenosti a prípadnej
rekonštrukcie ohodnocovaného bytu .
Pri ohodnotení bytu znalec predpokladá pôvodný stav bytu s vymenenými výplňami otvorov ( okná a balkónové dvere ).

Pri ohodnocovaní znalec postupoval podľa informácií ziskaných pri obhliadke z verejného priestranstva,
od vlastníkov susedných bytov a podkladov od objednávateľa posudku (pôdorys suterénu bytového domu, pôdorys typického podlažia
bytového domu ,výmera jednotlivých miestností ohodnocovarrého bytu ,výmery pivníc jednotlivých bytov ).
Stavebno - technický popis bytu:
Byt č.6 nachádzajúci sa na 2. poschodí ( 3.NP) vchod č. 21 bytového domu s.č. 1059 pozostáva z dvoch obytných miestnosti a
príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí; kuchyňa, predsieň, kúpelňa s WC, špajza a 2 x pivnica umiestnená v suteréne bytového
domu. Súčasťou bytu je menší balkón orientovaný do ulice na južnú svetovú stranu s prestrešením krytinou Lexan.
Ohodnocovaný byt znalec predpokladá s bežným štandardom vybavenia s hygienickým vybavením a kuchyňou v pôvodnom stave.
Povrchové úpravy stien a podláh obytných miestnosti a príslušenstva bytu znalec predpokladá v pôvodnom stave. Dvere vnútorné v
byte pôvodné hladké na báze dreva plné a presklené otváracie do kovových zárubni. V ohodnocovanom byte sú vymenené okná a
balkónové dvere za plastové EURO, čo bolo zistené z obhliadky bytového domu z verejného priestranstva.
Súčasťou bytu je aj jeho vnútorné vybavenie, a to:
poštová schránka, zvonček, všetka jeho vnútorná inštalácia 1 potrubné rozvody vody, kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia,

elektroinštalácie, telefónul ,okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
v podiele 6177/74908 .

Spoločnými časťami bytového domu sú:
základy domu, obvodové steny, chodby, priečelia, vchody, schodiská, strecha, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, vodorovné izolačné
konštrukcie.

Spoločnýmí zaríadeniami bytového domu sú:
kočikárne, sušiarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, tepelné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové
prípojky.
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Opis stavu predmetu dražby

a) Analýza polohy nehnutel'ností:

Bytový dom s.č. 1059 sa nachádza na ulici Kpt. Nálepku Č. 1059/21 v kat. území Michalovce ,obec Michalovce v zastavanom
území obce s prístupom z miestnej spevnenej asfaltovej komunikácie v tesnej blízkosti centra mesta vo vzdialenosti cca. 300 mod
centra
Bytový dom s ohodnocovaným bytom je radový delený na 2 sekcie so samotnými vchodmi
Bytový dom pozostáva zo suterénu a 3 nadzemných podlaží využívaných na bývanie
Dopravné spojenie do centra mesta je v dosahu MHD do 5 min. Peši do centra mesta do 10 min
( cca. 300 ml.

Pracovné možnosti v dosahu dopravy, nezamestnanosť do '15 %.
Občianska vybavenosť v blízkostí bytového domu: MŠ, ZŠ , pošta ,banka ( VÚB, OTP) , športové plochy -
ihriská, parky ,obchodné centrum, Mestský úrad, Obvodný úrad, sieť reštaurácií, obchodné domy Tesco, Udl
Lokalita sa zaraďuje do širšieho centra mesta v jeho juhovýchodnej časti
Miestna časť nie je zaťažená priemyseinými exhalátmi. V blízkosti bytového domu je prostredie s bežným hlukom minimálnou
prašnosťou od dopravy.
Na sídlisku sa nachádzajú kompletné inžinierske siete: vodovod ,kanalizácia ,plynovod, elektrická a telekomunikačná sieť.

b) Analýza využitia nehnutel'ností:
Bytový dom v ktorom sa nachádza ohodnocovaný byt Č. 6 s príslušenstvom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie.
Iné využitie sa nepredpokladá.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnutel'ností:
Riziká sú zapísané v LV Č. 7158 - čiastočný v častí" Ťarchy":

l. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

1. Záložné právo podľa § 15 zák.č.182/1993 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov a
nebytových priestorov.
2. Vecné bremeno podľa § 23 zák.č.18211993 Z.Z.
3. Vecné bremeno ku krytu CO zriadené v zmysle § 25 zák.č.4211994 Z.z., v znení
zák.č.11711998 Z.z., v zmysle o prev.vlast.V 274/99 z.d.12.4.1999 - čz 807/99
4. Záložné právo v prospech Ing.Viliam Kocurko, nar 1.4.1973, Poľana 23,06601 Humenné,
na byt Č. 6, 2.p, vchod č.21, byt.domu súp.č.1 059 na parcele C KN č.855 a podiel na
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 6177/74908, V1598/2011 z.d. 9.8.2011, čz-
1568111
5. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 1997/2014-15 z.d. 14.7.2014,
Ex. úrad Bratislava, Šoltésovej 14, súd. ex. JUDr. Dagmar Kováčová, Z - 2394/2014, ČZ -
1653114
6. Z 1004/2019 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 2196/2012-57
z.d.26.03.2019, Ex.úrad Galanta, Švermova 273, súd.ex. JUDr. JozefKapronczai, v prospech
opravneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava - Petržalka, IČO: 35724803
na byt č.6, 2.p., vchod 21, bytový dom čs.l059 na CKN p.č.855 vo veľkosti 6177/74908 - Čz
828/19
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Predmet dražby bol ohodnotený znalcom Ing. Pavlom Jurkom, zapísanýmv zozname znalcov,
tlmočníkova prekladateľov vedenom MS SR, znaleckýmposudkomČ. 206/2019 zo dňa 10.11.2019podľa
Vyhlášky MS SR Č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku na sumu 41.600,- EUR.

K. Najnižšie podanie 50000,- EUR

~ Minimálne prihodenie

M. Dražobná zábezpeka

100 EUR

a) výška 115 000 EUR
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b) spôsob zloženia
dražobnej
zábezpeky

c) doklad
preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky

l. bezhotovostným prevodom, príp. hotovostným vkladom na účet
dražobníka č. 4007494400/7500, vedený v ČSOB, a. s.,
pobočka Snina, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0749 4400,
BrC (SWIFT)CEKOSKBX, variabilný symbol: 032019, pričom dražobná
zábezpeka sa považuje za zaplatenú, ak do otvorenia dražby bola pripísaná na
účet dražobníka,

2. v hotovosti do pokladne dražobníka na adrese Strojárska 3995/]13, Snina
alebo v deň konania dražby v mieste konania
dražby do pokladne dražobníka,

3. vo forme bankovej záruky,
4. do notárskej úschovy

latobnou kartou ani šekom.
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov, príp. potvrdenie banky o

vklade peňažných prostriedkov na bankový účet dražobníka v hotovosti
(účastník bude pripustený k dražbe za predpokladu, že do otvorenia dražby
bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka),

2. príjmový pokladničný doklad dražobníka,
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej

záruky,
4. notárska zápisnica o zložení peňazí do notárskej úschovy.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby

e) vrátenie
dražobnej
zábezpeky

Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú
zábezpeku, listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky alebo zabezpečí jej vydanie
z notárskej úschovy bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od
dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6640,- €, vydražitel' je povinný uhradiť
cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka
č. 4007494400/7500, vedený v ČSOB, a. s., pobočka Snina, IBAN: SK82 7500 0000 0040 0749 4400,
BrC (SWrFT)CEKOSKBX, variabilný symbol: 032019.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6640,- €, vydražitel' je povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby vyššie uvedeným spôsobom.
Dražobná zábezpeka sa vydražitel'ovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Platba zmenkou je neprípustná.

Obhliadka Obhliadka č. 1. sa uskutoční dňa 31. 01. 2020 o 10.00 hod.
predmetu Obhliadka Č. 2. sa uskutoční dňa 01. 02. 2020 o 10.00 hod.
dražby (dátum)

pred obytným domom súp. č. 1059, vchod č. 21 na ul. Kpt. Nálepku v
Michalovciach
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Organizačné Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore s
opatrenia dražobníkom na emailovej adrese profiaukcie@gmail.com.

Žiadame účastníkov dražby o prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti
na hore uvedenej adrese najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
Stretnutie účastníkov dražby o dražbu sa uskutoční v termíne obhliadky
pred obytným domom súp. č. 1059, vchod č. 21 na ul. Kpt. Nálepku v
Michalovciach.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti - občiansky preukaz
resp. pas. Právnické osoby aj úradný výpis z registra, v ktorom sú zapísané
a z ktorého bude zrejmé, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obch.
registra).
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet dražby v držbe neumožní vykonanie
obhliadky predmetu dražby, bude obhliadka uskutočnená v rámci možností.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá splňa podmienky ustanovené zák. Č.

527/2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách a dostavila sa s ciel'om urobiť podanie.
Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR. 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.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá splňa podmienky ustanovené zák. Č.

527/2002 Z. z. o dobrovol'ných dražbách a ktorá pred začatím dražby predloží
dražobníkovi:
l. doklad o zložení dražobnej zábezpeky
2. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby (pripraví dražobník)
3. doklad totožnosti
4. ak ide o právnickú osobu úradný výpis z registra, v ktorom sú zapísané a z ktorého

bude zrejmé, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obch. registra), nie
starší ako 7 dní

5. v prípade ak sa dá účastník zastúpiť splnomocnencom - špeciálnu plnú moc s
Úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka. Z plnej moci musí
výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene a na účet
zastúpeného na dobrovol'nej dražbe.

P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
@,

• vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu licitátora, v súlade
s ustanoveniami zákona Č. 527/2002 Z. z. a § 132 ods. l Občianskeho zákonníka, a po uhradení ceny
dosiahnutej vydražením. Ak vydražitel' v ustanovenej lehote neuhradí cenu dosiahnutú vydražením (ktorú
v dražbe ponúkol), zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobníkje oprávnený požadovať od
vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil,

• dražobník vydá, po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, vydražiteľovi predmetu dražby dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice, ktorou sa osvedčuje priebeh dražby a ktorý je dôkazom
(právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby k momentu udelenia príklepu
licitátora. Dražobník zároveň zabezpečí vypracovanie návrh na záznam vlastníckeho práva pre vydražiteľa,
ktorý po podpísaní vydražitel'om, doručí príslušnému Okresnému úradu, Katastrálnemu odboru.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
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• Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, dražobník odovzdá 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 vydražiteľovi.

• Ak ide o nehnuteľnosť, predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov vydražiteľovi

• užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby o čom dražobník vyhotoví
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražitel'
a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve
vyhotovenia vydražitel'.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto

povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč 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 vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v
súvislosti s predmetom dražby. Akje vydražitel' v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie
nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražitel'.

I ,~poučenie pod)'a § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 52712002 Z.z. o dobrovo)'ných dražbách:

1. 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. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, 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 podľa
zákona Č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona Č. 454/20e4 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o
dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa
bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. 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 alebo
ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby .

.l:Notár

a) titul JUDr.

b) meno Iveta

c) priezvisko Bžánová

d) sídlo Strojárska 3998, Snina
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za Dražobníka:

Y Snine dňa 10. Ol. 2020

Proti-Aukcie, s. r. o.

JUDr. Miloš Kunec, konateľ

MESTSKÝ ÚRAD MICHALOVCE
VYVESENÉ:
OD: ff·al.b"/:J Á-. _
DO: 1/ tJ'/' .<'% / /

Ý CE
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