
Oznámenie o dražbe
v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách a o doplneni zákona SNR Č. 323/1992 Zb.

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

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

Dátum a miesto otvorenia dražby: 28.11.20\\ o 9:30 hod.
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 212, O15 Ol Rajec - malá zasadačka na l. poschodí

Dražba: l. kolo dražby

Označeuie predmetu dražby : byt číslo 28 vo vchode Č. I na 2. nadzemnom podlaži
v obytnom dome súpis. číslo 160, vrátane spoluvlastníckeho podielu vo výške 140/2676 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, zapísaný na liste vlastníctva č. 2303,
katastrálne územie Rajec.

Opis predmetu dražby: predmetom dražby je trojizbový byt Č. 28, vchod č. l, situovaný na
2. nadzemnom podlaží (1. poschodie) v obytnom dome súpis. čislo 160 postavenom na
parcele KNe č. 1040/24 v katastrálnom území Rajec, na ulici HoIleho, v obytnej zone cca
200m od centra. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1991.

Byt pozostáva z vstupnej chodby, vnútomej chodby, kúpeľne, we, kuchyne a troch obytných
miestností - izieb. K bytu patrí loggia prístupná z kuchyne a pivničná kobka v technickom
podlaží domu. Okná sú pôvodné drevené zdvojené s dvojsklom. Vnútorné steny sú upravené
hladkými omietkami. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s jednoduchým
smaltovaným drezom. Sporák je plynový s elektrickou rúrou. Kúpeľňa je vybavená
jednoduchou smaltovanou vaňou a keramickým umývadlom. Záchod je samostatný
v samostatnom priestore. Vykurovanie je centrálne, radiátory sú plechové panelové. V byte je
meranie plynu, meranie spotreby vody v inštalačnom jadre. Elektromer je na spoločnej

chodbe na podlaží. Údržba bytu je značne zanedbaná.

Odpredaj uvedenej nehnuteľností schválilo uznesenim Mestské zastupitel'stvo Č. 93/2011, dňa
09.06.2011.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Záložné právo k bytu v prospech vlastnikov bytov v dome podľa § 15 zákona Č. 182/1993 Z.z..

Všeobecná hodnota: 42 400 Eur
Znalecký posudok č : 107/2011
Vypracoval: Ing. Ján Milata
Najnižšie podanie: 45 000 Eur
Minimálne príhodenic, ktoré môže účastník urobiť je : 500 Eur

Dražobná zábezpeka: 2000 Eur
Spôsob zloženia zábezpeky:

bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Mesta Rajec vedený v VÚB, a.s.,
číslo účtu 23621432/0200
v hotovosti do pokladne Mesta Rajec najneskôr do otvorenia dražby



vo fonne bankovej záruky

Pred otvorením dražby pri zápise do zoznamu účastníkov dražby je účastník dražby
povinný predložiť doklad o zložení dražobnej zábezpeky, jedným z nasledujúcich
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, alebo listina
preukazujúca vydanie bankovej záruky vráti bez zbytočného odkladu ( najneskôr do 10 dní)
bezhotovostným prevodom na účet účastníkadražby. Číslo účtu a výšku dražobnej zábezpeky
účastník dražby oznámi písomne na tlačive, ktoré odovzdá pri zápise do zoznamu účastnikov

dražby.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: najneskôr do otvorenia dražby.

Termín obhliadky predmetu dražby: 21.11.2011 a 23.11.2011 o 10.00 hod
kontaktná osoba: Bc. Júlia Tomčíková, tel. číslo: 041/5076522, mobil 0918592964

Účastník dražby je povinný pred otvorením dražby:
preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konat za účastníka dražby
dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobn' číslo

doložiťdoklad o zložení dražobnej zábezpeky
doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 5 zák. č.

527/2002 Z.z. odobrovol ných dražbách
doložiť tlačivo o čísle účtu v prípade vrátenia dražobnej zábezpeky

Vydražiteľ je povinný po skončení dražby:
Zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby b zhotovostným
prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený vo VÚB, a.s. číslo účtu 23621432/0200.
Ak vydražitel uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
vlastnícke právo k predm tu dražby dňom ud lenia priklepu.

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, tzn. odo dňa udelenia
príklepu (v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach).

Po nadobudnutí vla tníckeho práva k predm tu dražby bude predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa

odovzdaný bez zbytočných prieťahov.

Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou JUDr. Alena Majerčiaková, notár so
sídlom Ulica 1. mája 5, 010 01 Žilina.



Zápis účastníkov na dražbu sa uskutoční v deň konania dražby min. 30 minút. pred začatím

dražby.

Primátor mesta Rajec si vyhradzuje právo na upustenie od dražby alebo na dodatočné zmeny
v oznámení o dražbe za podmienok uvedených v zákone č. 52712002 Z.z.

Poučenie v zmysle § 21 zákona č 527/2002 Z.z. :
(2) V pripade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, 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
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 pod!'a osobitného predpisu; 1Zb) v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V pripade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu pod!'a odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.

(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby pod!'a odseku 2 sú navrhovate!' dražby,
dražobník, vydražite!', predchádzajúci vlastnik a dotknutá osoba pod!'a odseku 2.

(5) Ak vydražite!' zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky prík.lepu
zanikajú ku dňu príklepu.

(6) 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 ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Rajci dňa 21.10.2011
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Dodatok čl. k Oznámeniu o dražbe zo dňa 21.10.2011
Draf.obnika, Mesto Rajec, IČO: OO 321575, Námestie SNP 2/2, 015 Ol Rajec

týkajúceho sa dražby b)1u číslo 28 vo vchode Č. l na 2. nadzemnom podlaží v obytnom dome
súpis. číslo 160, zapísaného na liste vlastníctva č. 2303 k.ú. Rajec, ktorá sa uskutoční :
28.11.2011 o 9:30 hod., Mestský úrad Rajec, Námestie S P 212, 015 Ol Rajec - malá
zasadačka na l. poschodí.

Vo vyššie uvedenom Oznáme1Ú o dražbe zo dňa 21.10.2011 sa opravuje označenie predmetu
dražby - vyška spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu nasledovne:

Označenie predmetu dražby : byt číslo 28 vo vchode Č. l na 2. nadzemnom podlaží
v obytnom dome súpis. číslo 160, vrátane spoluvlastníckeho podielu vo výške 70/2676 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, zapísaný na liste vlastníctva č. 2303,
katastrálne územie Rajec.

Ostatné časti Oznámenia O dražbe zo dňa 21.10.2011 zostávajú bezo zmeny.

V Rajci dňa 15.11.2011
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