
Oznámenie o dražbe 
v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. 

o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 

Dražobník: Mesto Rajec, IČO: 321 575, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 
zastúpené primátorom Ing. Jánom Rybárikom 

Dátum a miesto otvorenia dražby: 07.06.2011 o 9:30 hod. 
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2,01501 Rajec - malá zasadačka na 1. poschodí 

Dražba: 1. kolo dražby 

Označenie predmetu dražby: byt č . 2, vchod 1 na prízemí bytového domu súp. č. 1087 na ulici Sama 
Chalupku v Rajci vrátane spoluvlastníckeho podielu vo výške 614/10000 na: 

a) spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
b) zastavanom pozemku bytovým domom parc. č. 2158/2 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 285 m2 

zapísaný na liste vlastníctva č. 2346, katastrálne územie Rajec. 

Opis predmetu dražby: 
Predmetom dražby je jednoizbový byt č. 2, vchod 1, na prízemí v obytnom dome č . s. 1087. Obytný 
dom bol daný do užívania v roku 1989. 

Byt sa nachádza v zastavanom území mesta Rajec na ulici Sama Chalupku. Dispozične byt pozostáva 
z jednej obytnej miestnosti, kuchyne a príslušenstva. Príslušenstvom je kúpelňa s WC, predsieň, 
pivnica. Byt má lodžiu. Byt je vybavený rozvodmi všetkých inštalácií. V kuchyni je inštalovaný 
plynový sporák, WC je splachovacie umiestnené v kúpelni. Kúpeľňa je s vaňou a umývadlom. 
Podlaha v predsieni a v kuchyni je PVC, v izbe je koberec. Okná sú pôvodné, lodžia je neodborne 
zasklená. Teplá voda sa pripravuje v centrálne v kotolni. Vnútorné dvere sú drevené hladké a zasklené, 
radiátory sú oceľové rebrové. Kuchynská linka je pôvodná, značne opotrebovaná. Byt potrebuje 
kompletnú rekonštrukciu. Byt je aktuálne odpojený od dodávky plynu a elektrickej energie, v tejto 
súvislosti bude potrebné vybavenie revímej správy a tlakovej skúšky. 
Odpredaj uvedenej nehnuteľnosti bol schválený uznesením MZ č . 54/2011 zo dňa 31.03.2011. 

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: 
Záložné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov v dome podľa zákona č . 182/1993 Z.z., paragrafu 
15. 

Všeobecná hodnota: 16 000 € 
znalecký posudok č.: 14/2011 
vypracoval: Ing. Bohdal Milan 
Najnižšie podanie: 16 500 € 
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je: 500 € 

Dražobná zábezpeka: 1 500 € 
Spôsob zloženia zábezpeky: 

- bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet mesta Rajec vedený vo VÚB, a.s., č. účtu 
23621432/0200, VS 10872 
- v hotovosti do pokladne Mesta Rajec najneskôr do otvorenia dražby 
- vo forme bankovej záruky. 



Účastník dražby je povinný preukázat' zloženie dražobnej zábezpeky dražobníkovi pri zápise do 
zoznamu účastníkov dražby, pred jej otvorením, jedným z nasledovných dokladov: 

- výpis z vlastného účtu účastníka dražby 
- potvrdenka pokladničnej operácie banky 
- potvrdenka z pokladne Mesta Rajec 
- originál resp. overená kópia listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky 
(prevodný príkaz sa nepovažuje za doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky). 

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ostatným 
účastníkom dražby, ktorí predmet dražby nevydražili sa zložená zábezpeka resp. listina preukazujúca 
vydanie bankovej záruky vráti bez zbytočného odkladu (najneskôr do lOdní) po skončení dražby 
bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby. Číslo účtu a výšku zloženej zábezpeky účastník 
dražby oznámi písomne na tlačive, ktoré odovzdá pri zápise do zoznamu účastníka dražby. 
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby. 

Termín obhliadky predmetu dražby: 25.5. 2011 a 01.06.2011 o 10.00 hod. 
kontaktná osoba: Bc. Júlia Tomčíková, t.č. 041/5076522 mobil 0918592964 

Účastník dražby je povinný pred otvorením dražby: 
- Preukázat' svoju totožnosť, príp. oprávnenie konať za účastníka dražby 
- Dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo 
- Doložiť doklad o zložení dražobnej zábezpeky 
- Doložiť čestné vyhlásenie, že nieje osobou vylúčenou z dražby podľa § 5 zák. č. 527/2002 
Z.z. o dobrovoľných dražbách 
- Doložiť tlačivo - oznámenie čísla účtu na vrátenie zábezpeky 

Vydražiteľ je povinný po skončení dražby: 
Zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným prevodom alebo 
vkladom na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s., č. účtu 23621432/0200. 
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke 
právo dňom udelenia príklepu. 

Zároveň upozorňujeme na povinnosť vydražiteľa oznámiť správcovi dane (mestu Rajec) skutočnosti 
rozhodujúce pre vznik daňovej povinnosti a podať daňové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa 
nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti nastali, t.zn. odo dňa udelenia príklepu ( v zmysle zák. č. 
582/2004 Z.z.). 

Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby bude predmet dražby vydražiteľovi odovzdaný 
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez 
zbytočných prieťahov. 

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. 

Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou mDľ. Alena Majerčiaková, notár, so sídlom 
Ulica 1. mája 5,01001 Žilina. 

Zápis účastníkov na dražbu sa uskutoční v deň konania dražby, min. 30 minút pred jej otvorením. 

Primátor mesta Rajec si vyhradzuje právo na upustenie od dražby alebo na dodatočné zmeny v 
oznámení o dražbe za podmienok uvedených v zákone č. 527/2002 Z.z. 

Poučenie v zmysle §21 zákona č. 527/2002 Z.z. : 




