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dražebnía realitní společnost

AUKCNI VYHLASKA a
Bod

l. označeníoroanizátořa aukce

orqanizátor aukce

.., Vaše dobrá volba ...

A2:-:'47

a navřhovatele

:

BoNA ELECTA s,r.o,,IC: 27792609,

se sídlem ostrava, Moravská ostrava, Poštovní l7g4l17, psČ zoz oo
zapsána v obchodním rejsiřiku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, v|ožka 5\947
jednající jednatelem Vlastimilem Štrbavým
WWW,bonaelecta.cZ, email : sirbavy@bonaelecta.cZ

Navrhovatel:

]

Mgr. Kateřina Lukáčová, insolvenční správkyně, se síd|em Ostrava, Reální t72l2, PSČ 7O2 0O, Moravská
ostrava, insolvenční správce dlužníka Martina Bayera, nar, 71.7. !970, ]Co 40873790, bytem Jarov
Č.ev, 432, 25246 Dolní Břežany
Bod 2. Způsob orovedení aukcel
Aukce proběhne formou eiektronické aukce prostňednictvím elektronického dražebního systému na
internetové adrese

www.drazby-exekutoři,cz

Eod 3. Zaháiení aukce:
Elektronická aukce bude zahájena dne 10.5.2021 v 9:O0 hod, (od této chvíle mohou účastníciaukce činít
podání),

Bod 4. Ukončéníaukč€:
Elektronická aukce bude skončena nejdříve dne 10.5,2021 v 9i30 hod. Aukce se však koná, dokud
účastníciaukce činípodání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
aukce uČiněno podání, posunuje se okamžik skonČeníaukce na okamžik po uplynutí pěti minut od
posledního učiněného podání, nebude-li učiněno da|šípodání. V takovém případě se okamžik skončení
aukce opět posunuje o pět minut, dokud účastníciaukce činípodání"
Podání se považuje za učiněnépouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb účastníkoviaukce
zpětně potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijattich podání.
Bod 5. Předmět aukce
5.1. Označení ařeclmrétu aukee:

Předmětem aukce

je

nemovitá věc zapsaná na LV Č. 1594 U Katastrálního úřadu pro Středočeshi, kraj,

katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Dolní BřeŽany, katastrální územíLhota u Dolních Břežan, a to:

- roť,. rekreace v Části obce ]arov leŽÍcí na pozemku paYc. č.294l!az. Pozemek je Zapsán
na LV č, 295, katastrá|ní územíLhota u Dolních Břežan. Pozemek je vlastnicwí Českérepubliky a neni

- stavba Č.e. 13Z

předmětem aukce.

5.2. Poois oředmětu aukce:

Předmětem aukce

je nemovitá věc

Břeža n.

-

rekreačníchata v Části obce Jarov č.ev. 432, k,ú, Lhota u Dolních

Objekt má jedno nadzemní podlažía bez podzemního podlaží a obytné podkroví. Konstíukce chaty je
dřevěná, Základy jsou železobetonové neizolované, stropy objektu jsou dřevěné trámové, podhled
sádrokarton, střecha je sedlová, krytinu Woří plech s nátěrem. Klempířsképrvky jsou plechové s nátěrem.
Chata byla postavena přib|ižně před 30 lety a v roce 2012 pak prošla rekonstrukcí (výměna střešní krytiny,
sádrokart. podhIedů, vybavení interiéru, podlahy). VnějŠíopláštění chaty je na základě informací zjištěných
při prohlídce bez viditelných Vad, střecha je bez Viditelných Vad, RóZVody jsou v dobrém stavu. okna jsou V
horším stavu - zastaralý prvek, Vybavení je v dobrém stavu. ]edná se o standardně řešenou rekreační
chatu s dobrou údržbou. Dispozice chaty je Z+kk. Okna v objektu jsou jednoduchá dřevěná. Nejsou
vybavena žaluziemi. Okna obytných místnostíobjektu jsou orientována na jižnílvychodnílzápadnístranu,
AUkční \v]rl'Lšk.t č,.{] l

la,

,!ana l(celiicmó]

\

\

Koupeina je vybavena sprcholým koutem a chemickým WC. Vstupní dveře jsou dřevěné bez \.'",.
bezpečnostníchprvků. Vybavení Úytu, UaZne osvětlovací lustry, kuchyňská |inkj bez vestavěných

.poiřuaičů, objeŘt je připójen k e|ektrické síti zzol38} V, není připojen k obecnímu vodovodu -. řeŠeno
birelem, splaiky jiou řešeny chemickým WC _ není kanalizace, plynovod není zaveden. Vyiápění V
jednotce
je'řešenďku*ny na tuhá paliva, topná tětesa nejsou. Ohřev vody je řeŠen el. bojlerem. V přízemí
-woří
podiahovou krytinu podlahy keramická dlažba, v podkroví koberec. Pozemek je oplocen dřevným
plotem, Z h|ediska po|ohy objekt nachází V chatové oblasti V Západní Části obce V cca 100 m od Vltavy. V
bkolí obl"ktu je chatová zástavba. Lokalita nabízí min. vybavenost. Příjezd k nemovité věci je Po
nezpevněné cestě,
Bližšípopis předmětu aukce je obsažen ve znaleckém posudku, kteryi je k dispozici u organizátora aukce.
Cena předmětu aukce by|a zjištěna posudkem soudního znaice Ing. Zbyněk lvleŠkán, NIBA, Č. 150-31/2018
ze dne 10.4.2018. nemovitá věc byly oceněny na částku 230.000,- Kč.
5.3, údaje o předmětu aukce uvedené v této aukčnívyh|ášce, zejm, pak o popisu stavu předmětu aukce a
o právech a iávazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informacÍ, a
navrhovatel aukce za nesprávnost takových údajůtedy neodpovídá, Noqi vlastník-vítězaukce přebírá
nemovitost, jak stojí a leží.

5.4. oprávnění navrhovatele disponovat 5 nemovitosti vyplývá z toho, Že navrhovatel je insolvenČním
správcem dlužníků,nemovitost je řádně zapsána v soupise majetkové podstaty dle zákona Č, \82|Z006
S'b., inso|venční záion, Ke zpenéžováníaukcí dal pokyn zajištěný věřitel Česká spořitelna a FinanČníÚřad

pro

Středočeský kraj, Územní pracoviště

s §Z9J lnsolvencnlno ZaKona.

Praha -

západ, a

to

v souladu

5.5. s předmětem aukce jsou spojeny tyto závazky:
A. závazkv, které zaniknou zoeněženímoředmětu aukce

.
.

zástavní právo smluvní oprávnění pro česká spořitelna, a.s. dle smlouvy o zřízení zástavního práva
dle obč,z. ze dne 16.11.2011
Zástavní právo z rozhodnutí právního orgánu , oprávnění pro Finančníúřad pro StředoČeský kraj
dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva č.j, 1463099l1712102-80543-209051 Ze
dne 29.3.2077

Souvisejícízápisy

ZávazeŘ nezajistit zást.pr. ve rnýhodnějším pořadí nový dluh dle Rozhodnutí správce daně o zřízení
zástavn ího práva č. j. 1463099 l 77 l 2 102-80543-20905 1 ze dne 29,3.z0 77,

Souvísejícízápisy

ZávazeŘ neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého dle Rozhodnutí správce daně o
zřízení zástavního práva č.j. 1463099l1712102-80543-209051 ze dne 29.3,2077,

"

Exekučnípříkaz k prodeji nemovitosti dle Exekučníhopříkazu k prodeji nemoviÝch věcí č.j,
7462955117lzío2-B0543-209o51 FinančníÚřad pro StředoČeský kraj, Územní pracoviŠtě Praha západ ze dne 29,3,2017 .

V rozsahu, v němž se tikají zpeněženéhomajetku účihkynařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, ÚČinky
doručenívyrozumění o záhálení exekuce a účinkyvydaných exekučních příkazů,jakož i ostatní závady
váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 a
včetně závad zapsaných ve veřejném seznamur není-li zákonem stanoveno jinak.
Tyto práva a poznámky budou vymazány z evidence katastru nemovitostí na základě Návrhu na Vklad
piáva'oo kataitru nemovitost' kter,ý podává a související poplatek na katastru nemovitostí hradí Vitěz
áukce/kupu;ící po naby!í vlastnictví předmětu aukce a jehoŽ přílohou je powzení o zániku zástavních práv
s úředně ověřeným podpisem navrhovatele aukce,
B. Omezení, které zoeněženim předmětu aukce nezaniknou

_

Zákonné předkupní právo d|e ustanovení §_ 3056 zákona Č. B9|2OIZ Sb., obČanský zákoník, ve znění
poráC:Sfuň právnicrr přeOpisů ve prospěch Českérepub|iky, Lesy Českérepubliky, s,p.

Atlkcni \},lrlaska

č

^2ll,{7

slrana 2 (celkenr 6)

\

l

/

5.6. Dalši oodstatné okolnost
Nerr_,ovjtgy

věc nebude navrhovatel vyklízet, nemovitá věci přejde na nového vlastníka-VÍtěze aukce, jak

sto]l a lezl.

Bod 6. Neinižšípodání
Nejnižšípodání činí:320.0OO,- Kč (slovy: tři sta dvacet tisíc korun českých).
Bod 7, Minimální příhoz:

Minimální příhoz se stanovuje v souladu 5e smlouvou o provedení aukce na částku 2.oo0,- Kč

Bod 8. Aukčníiistota

Aukční,jistota byla stanovena

na částku 5o.00o,- KČ (slovy; padesát tisíc korun Českých) a musí být
to bankovním převodem nebo vkladem na ÚČet organizátora

uhrazena 3 dny před zahájením aukce, a

aukce
č.ú.3435960389/0800, vedený u Českéspořite|ny, a.s, Jako variabilní svmbol bude uvedeno:
Ič u právnických osob
rodné Éíslou osob íyzických
datum narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslopřiděIeno
Jako specifický symbol se uvede čís|oaukce bez písmene ,,A', l,J, 21747.

.
o
.

K platbě na účetorganizátora aukce bude přihlédnuto, jen bude,li hodnověrným zpŮsobem před zahájením
aukce prokázáno, že ptatba na účetorganizátora aukce také došla,

Aukčníjistotunelze uhradit šekem ani platební kartou.
Lhůta pro úhradu aukčníjistotyzačínádnem zveřejnění aukčnívyhlášky na Centrální adrese a končí3 dny
před zahájením aukce,

Pokud by složeníaukčníjistoty nebylo provedeno zpŮsobem vy|uČujícímjakékoliv pochybnosti, Či
s dostatečným předstihem před zahájením aukce, Vystavuje se zájemce o ÚČast v aukci riziku, Že nebude
k aukci připuštěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o účastv aukci způsob a jemu odpovídající
nejzazšítermínsloženíaukčníjistoty s organizátoíem draŽby

V dostateČném předstihu konzultovat.

aukce, vrácena neprodleně po skonČení aukce stejným zpŮsobem,
Složená aukčníjistota je účastníkům
jakým byla složena to bez ZDytečnéhoodkladu, nejpozději do 5 pracovních dnŮ ode dne skonČeníaukce,
resp, do 5 pracovních dnů ode dne udělení pokynu navrhovate|e k upuŠtěníod aukce, a to:
- účastníkoviaukce, kteryi se nestaI Vítězem aukce, a to do tří pracovních dnŮ ode dne konání aukce;
- pokud bylo oC aukce upuštěno, a to do tří pracovních dnŮ ode dne upuštění od aukce;

- pokud Navrhovatel aukce nevyužil svého práva uzavřít KupnÍ'smlouvu dle odst, 11"2, této AukČní
vyhlášky, a to do 5 pracovních dnů ode dne prohláŠeníNavrhovate|e aukce doruČenéorganizátorovi aukce,
že neuzavře s Vítězem aukce Kupní smlouvu
- po marném uplynutí opčnílhůty dle odst, 11.4. této AukČnívyh|ášky.
- aukčníjistotaprooadá ve prospěch organizátora aukce jako smluvní pQkuta za poruŠenípovinností VÍtěZe
aukce, kteryi tuto Aukci zmařil tím, že nesplnil některou ze svých povinností uvedených v odst. 11.3. této
Aukčnívyh|ášky, zejména pak v případě, že neuzavřel kupní smlouvu s navrhovatelem aukce,
Aukčníjistota se započítává VíĚzi aukce na cenu dosaženou v aukci.
óiukce
Bod 9, Reqistrace účastníků
Aukce se můžeúčastniipouze ten, kdo zapiatil aukčníjistotu a je účastníkemaukce probíhajícína portálu
WWW.díazby-exekuiori.cz, kde prokáže svoji totoŽnost.

Aukce se nesmí jako účastníkaukce účastnitpovinný, manŽel povinného (případně blivalý manŽe| (ka)
povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve spo|ečnémjmění manželů)a ÚČastník aukce, kteryí
nezaplatil nejvyššípodání v předchozí dražbé,jakoŽ i soudci; Zaměstnanci soudŮ, soudní exekutoři,
zaměstnanci soudních exekuiorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis. K aukci musí b'it
účastníkaukce přihlášen nejpozději 30 minut před jejím zahájením.

ALlkčni 'ývhlelka č' A]li"

,kan?] icelkc,'''l

\
provede základní registraci
účastníkemaukce se můžestát každá fyzícká nebo právnická osoba, která
,na
formuláře
dražebním portálu www.cirazby_exekutori.cz a prokáže svojj totoŽnost odesláním registraČního
www,cjrazby,exekutori,czlregistrace způsobem tam uvedeným provozovaěli dražebního
umístěného
-ÚLrt.ix
aukce'je povinen vypi-nit v registračnímformuláři všechny povinné údaje, jinak mu
Ó",tlr".
a
nebude umožněno registráci dokončit. Ůčastnít aulce je povinen v registraČnímformu]áři^uvést Pravdivé
V
způ.sobi,
PříPadě,
uřúňiinio*u.e, jiňak odpovídá ,á štodu, kterou náuvedením pravdivých informací
ie
formuláři,
v
registračním
v..
uvedených
jakékoli
úda,lích
změně
k
dojde
provedení
iógistrace
že po
.
-prouorouateIi
portálu
dražebniho portálu. Provozovatel draŽebniho
účastníkaukce povinen toio orná.it
podobě
utožen v uživatelském účtuúčasiníkaaukce a
v
elektronické
íormulář
..iiiii. .nv ávi iegistrační
přih|ásí. Účastník aukce je Povinen Si Při
ilffi'p,iý "š", uřlvatelům r jejicirž auxcím se účastníkaukce
aukcí účastnitpod. statusem
i"giiti;i zvolit uživate1ské ;méno, pod kteďm se_bude elektronických
jakýchkoiiv
hanli\^ich, uráŽlirich Či
uiá_stnika aukce či dražiteie. uiiuut"i je povinen zdržet se užívání
*""t".í, v opačnémprípaáě je admjnistrátor oprávněn pod|e svého uvážení bud,registraci
".Ěr"Ěi
jeho
účetbez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelskéjméno,
užiíate|ea
nabýt do
Pro fizickou osobu, která má v úmys|u se aukce účastnltjako účastníka.ukce a _nře!lě!_91!9e
a
oSoBť
v1astniďví, platí, žó je povinna vypInit registrační formulář označený ,,FyZicKA
.uáná
provozovateli
ř"ňt" "ýrutne6o ;;á;i."; , úleonímávěřením a doručit jedním z nížeuvedených způsobů

"rj"iňliw,
portá]u.
dražebního

l

pro f,7zické osoby, které mají v úmyslu se aukce účastnitjako společní dražiteléa nab,ýt předmět aukce do
podílového SpoluVlastniCtVí, ;rou- pJuinni uvprnřr"gi*rutni formu|ář označený ,,SPoLUVLASTNiCď PoDÍl,
aukce
Zejména, v jakém poměrujim má b,it udělen přík|ep a který ze_ společných účastníku
i

""ua""i Ňnu;1'
;pr;;"a;
i""o.z

ortutní.h' účastnítuaukce činit podání a tento všichni opatřit s\^ými Úředně
poítálu.
i,"ai5"ýri p"apty a doručit jedním z nížeuvedených způsobů provozovateti dražebního
Pro fl/Zické osoby, které mají v úmyslu se aukce účastnitjako.společníúčastníciaukce

_

manže|é

?_p_iŤffJ

uut.á ÚUrit do společnéhojmění manželů, jsou povinni vyplnit registračníformulář označený "SPOLECNE
jménem manželů činit podání a tenio oba opatřit
;M Ů-N]]'1 ÚÁŇŽĚfu,,i u nén1: uvedou, kteni z'manželů bude
portá|u,
provozovateli
dražebního
,ir"aně ověřeným podpisem a doručii
předmět
aukce nabýt do. svéh9 výIučného
a.
aukce.účastnit
irá pů*ilr.ou osoi:u, Řterá má v úmys|u se
osoby, která je
svého.statutárního
vlastnictví. p|atí, že je povinna prostřednictvím
a9r.tYP:9 !"!1.]'le.
o|*uněnu za piávniót<ou osobou jednat, vyplnit íormulář .označený .,pRÁVN]6KA osoBA", v němž osoba,
tiera rormutár'4,plňuje, označí,z lakého titulu vyp|ývá její oprávnění jednat za právnickou osobou a tento
,:réjna Óvcleným pódpi.", a spoiu i ověřeným. aktuálním výpisem z obchodního rejstříku
"piřit-rÚ,
doručit;eáním z nížeuvedených způsobů provozovate|i dražebníhoportá|u,

i"í,

pío právnickou osobu, která má v úmyslu se ,aukce účastnitjako společný účastníkaukce s jiným
účasiníkemaukce, platí přiměřeně předchozí ustanovení,

pro Účastníka aukce, kteni, má v úmyslu se zúčastnitaukce a svědčímu předkupní právo k předmětu
níže;Za prokázání předkupního práva,
.rtá,l" p""i*" tuio skutečnost prokázat způsobem stanovenýmpovažuje_
zejména dcručeníaktuélního
nelze_li- tuto skutečnost Zjistit Ze spisu souáního exekutora, se
právo vypl,frlá.
předkupní
z
níž
řp,.u riiiu "rurinlcryí, či o;iginálu n"bo úř"dně ověřené kopie smlouvy,
Bod 10. Odeslání reoistračního formuláře

GJik;@ručívyplněnýregistračníformulářprovozovatelidražebního
poriÉlu jedním z následujících způsobů:
podpis na formu|áři Úředně ověřit a
ii Ř"Óiltrut"i formuiář vytiskne, v|astnoručně podepíše, neché svůjpodoby.
V této podobě ho doručí
nlcní li.tinu

převést autorizovanou konverií do elektíonické

provozovateli Ciažebníhopořralu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce,com,

6) negi.iiaeni formulář převéde áo formátu ,pdf, dokument opatří svým
páapiiÉ. i v této formě ho Joručí,je_|i to

zaručeným. elektronickým
možné,provozovateli dražebního portálu do jeho datové

schránky:dbdfdti.

současně
nĚgiJt,"!"i i"r.u1ář osobně podepíše před uživatelem, jehož aukce má v úmyslu se účastnit_a
do
ho
doručí datové
niu přotaze svoji totožnost platným bsobním dokIadem, Piotoko| předá uživateli,.kteď
podoby.
konverzí do elektronické
,iÁánxv p.uoávatele
-r"giiúč;í portálu převedený autorizovanou
provozovateli
dražebního poňálu nejdéIe 24 hodin Před
áoručen
Áusí
o,it
fo;mulář
Úvjht"l

.i

zahájením aukce.

o postupu při aukci a odkaz na internetové stránky, na ktenÍch jeje tento postup
při aukci
zveřejněn na
.Jďu.a;,'ŽoůŠáĚ."r.á, iptr"r'r"9istrace účastníkůaukce, i veřejnosti a postup

Žoůsob inforrování

interňetové adrese; http://www.drazby-exekutori,czlnaDoveda,aspx
Aúkčniv!hláška č, A2l l47
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Bod 11. výběr neivhodněiší nabídkv a hodnotící kritérial

1í,.1. Hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejvyššínabídnutá kupní cena,

Navrhovatel aukce mŮŽe rozhodnout, že nejvyššípodaná nabídka není dostatečná a vyhrazuje si právo
v takovém případě kupní smlouvu s účastníkemaukce, ktenl, nejvyššínabídku učinil, náuzavřít. V tomto
případě je organizátor aukce povinen na základě pokynu navrhovatele vrátit Vitězi aukce vše, co doposud
na jeho ÚČet v rámci aukce sloŽil, a to bez zbytečnéhoodkladu, Navrhovate| je oprávněn kdykoliv od aukce
upustit. V takovém případě je organizátor aukce povinen vyrozumět o upuštění od aukce všechny účastníky
aukce a postupovat zpŮsobem uvedeným pro vrácení aukčníjistotya uhrazené ceny či její části dosažené

V aukci,

1i,.2. vyrozumění o výsledku aukce:
VÍézaukce bude vyrozuměn organizátorem aukce e-mai|em (na adresu, jež uvedl při registraci) o tom, Zda
navrhovatel akceptuje jeho nabídku, nejpozději do 5 pracovních dni od okamžiku, kdy organizátor aukce
obdrží písemné stanóvisko navrhovatele aukce k výsledku soutěžníhokola aukce.
l

11.3, Lhůtá a způsob úhrady ceny dosaženév aukci:
AukČníjistota se zapoČÍtává VÍtězi na cenu dosaženou v aukci. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz povinen
uhradit ve lhŮtě nejpozději do 20 dnů od konání aukce. Úhradu ceny dosažené v aukci Viiěi aukce Drovede
bankovním převocem Či Vkladem V hotovostj na bankovní Účet organizátora aukce č.ú.3435960389/0800,

vedený
u Českéspořitelny. Při Úhradě uvede Vítěz aukce variabilní symbol ,,rodné číslo"Vítěze aukce, jako
fllzické
osoby nebo,,IC" Vítěze aukce, jako právnické osoby.
NeuhradÍ-ii VÍtěz aukce cenu dosaženou v aukci ve stanoveném termínu a to do 20 dnů od konání aukce, je
povinen uhracit organizátorovi aukce smluvní pokutu Ve výši aukčníjistoty. Sm!uvní pokuta je splatná dne
následujícího po dni, V němž marně uplynula |hůta pro úhradu ceny dosažené v aukci, organizátor aukce je
oprávněn jednostranně zapoČÍst pohledávku VíĚze aukce na vrácení aukčníjistotyza orglnizátorem aukce
oProli PohledáVce organizátora aukce za Vítězem aukce na úhradu smluvní pokuťy za nédoplacení vítězné
ceny dosaŽené V aukci Ve stanoveném termínu, Neuhrazením ceny dosaženév aukci Vítěz aukce taktéž
ztrácí právo na uzavřenÍ kupní smlouvy, na jejímž základě by bylo na Vítěze aukce převedeno v|astnické
právo k předměťu a uxce.
11.4. Navrhovatel aukce má práVo uzavřít s VítěZem aukce KUpní smlouvu na nemovitosi, kde prodávající
je Navrhovatel aukce a kupujÍcí je Vítěz aukce, kde předmětem této Kupní smlouvy na nernovitost je
Předmět aukce s kupní cenou ve výši Nejvyššínabídky (dále jen "Kupní smlouva"), kde toto právo musí blit
Up]atněno Navřhovatelem aukce do 30 dnŮ ode dne konání Aukce (dále jen ,,opční|hůte"). obsahem Kupní
smlouvy bude Ujecinání dle §1918 občanského zákoníku, že Vítěz aukce jako kupujícíkupuje předmět
aukce, jak stojí a leŽÍ ve stavu jakém se nachází. Obsahem této kupní smlouvy bude rovněž rozvazovací
podmínka dle ustanovení § 2145 zákona č,89lZ0!2 Sb., občanský, zákoník, ve znění pozdějších právních
předpisů, jež se týká předkupního práva k předmětu aukce.
11.5. PoKUd organizátor aUkce jménem Navrhovatele aukce nedoručíVitěZi aukce v opčnílhůtě Výzvu,
potcm Vítěz aukce nemá povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu,
11,6. NavrhovateI aukce nemá povínncst uzavřít Kupní smlouvu s VítěZem aukce.
1:.7. Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené kupní smlouvy na náklady Víěze aukce.
1i,B. Pokud Organizátor aukce jménem Navrhovatele aukce doručíVítězi aukce v opčnílhůtě výzvu
Navrhovatele k uzavření Kupní smiouw (dále jen ,,Yýzva"), je Vitěz aukce povinen ve lhůtě do 14 dnů po
obdrženíYýzvy uzavřít Kupní smlouvu,

Eod 12. Prohlídka předmětu aukce

12,1. Prohlídka přednrětu aukce s'e nekoná.

Eod í"3. Fředání předmětu aukce

13.1. Organizátor aukce předá předmět aukce Vitězi aukce nejpozději do 15 pracovních dnů po uhrazení
ceny a podpisu kupní smlouvy, nebudeji písemně dohodnuto jinak. o předání a převzetí nemovitosti bude
sepsán předávací protokol.

13,2. Předmět aukce je v současnédobě užíván jeho vlastníkem - insolvenčnímdIužníkem. Dle ust. §285
odst.z IZ je insolvenčnídIužníkoovinen předmět aukce po zpeněžení vyklidit, Neučiní-litak dobrovolně,
můžese no,1ý vlastník domáhat vyk|izení žalobou u soudu,
D!e inforrnací navrhovaiele předmětu aukce není uzavřena nájemní smlouva,
Aukčni 'ýYhlíška č' A]l
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13,3. Veškerénáklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese Vítěz aukce.

13,4. Nebezpečíškody na předmětu aukce přechází na Vítěze aukce dnem předání předmětu aukce. bÍŽ

den přechází na Vítěze aukce odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem aukce.

,/ {2
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BONA ELECTA
společnost
dražebnía realitní

DODATEK č. 1 K AUKCNI VYHLASCE
ze dne 30.3. 2O2L
grqanizátor aukce

BONA

ELECTA

č.A21 L47

:

.o., IČ: Z7792609,

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, PoštovníI794lL7, PSC 702 00
zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajskim soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5t947
jednající jed natelem Vlastimilem Štrbavlim
www. bonaelecta.cz, email : strbavy@bonaelecta.cz

Navrhoyatel:

Mgr. Kate ina Lukáčová, insolvenčnísprávkyně, se síd]em Ostrava, Reální I72l2, PSC 702 00, Moravská
Ostrava, insolvenčnísprávce dlužníkaMartina Bayera, nar. tt,7. 1970,ICO 40873790, bytem Jarov
i
č.ev. 432, 25246 Dolní B ežany
Tímto dodatkem se mění pr3vodní aukčnívyhláška č. A21I47 ze dne 30.3.202I, z
bodu 5.2, (v části cena p edmětu aukce), a to takto:

d vodu opravy chyby v psanív

5.2, Poois p edmětu aukce:

P edmětem aukce je nemovitá věc - rekreační chata v části obce Jarov č.ev, 432, k,tj. Lhota u Dolních
B ežan.
Objekt má jedno nadzemní podlažía bez podzemního podlažía obytné podkroví, Konsťrukce chaty je
d evěná. Základy jsou železobetonové neizolované, sťropy objektu jsou d evěné trámové, podhled
sádrokarton. Sť echa je sedlová, krytinu fuo í plech s nátěrem, Klempí ské pruky'jsou plechové s náťěrem,
Chata byla postavena p ibližně p ed 30 leťy a v roce 2012 pak prošla rekonsťrukcí(wiměna st ešníkrytíny,
sádrokart, podhled , vybavení interíéru,podlahy). Vnější opláštění chaw je na základě informací zjíštěn,ch
p í prohlídce bez viditeln ch vad, St echa je bez viditeln, ch vad. Rozvody jsou v dobrém stavu, Okna jsou v
horším stavu - zastaraly prvek. Vybavení je v dobrém stavu. ]edná se o standardně ešenou rekreační
chatu s dobrou držbou. Dispozíce chaťy je 2+kk. Okna v objektu jsou jednoduchá d evěná. Nejsou
vybavena žaluziemi. Okna obytnych místností objektu jsou oríentována na jižn/v,chodn/západní stranu,
Koupelna je vybavena sprchovym koutem a chemick,m WC. Vstupní dve e jsou d evěné bez
bezpečnostních pruk " Vybavení byťu: běžnéosvětlovací lustry, kuchyňská linka bez vestavěnlich
spot ebič , objekt je p ipojen k elekťrickésíťi220/380 V, není p ipojen k obecnÍmu vodovodu - ešeno
barelem, splašky jsou ešeny chemick m WC - není kanalizace, plynovod není zaveden. Vytápění v
jednotce je ešeno kamny na tuhá paliva, topná tělesa nejsou, Oh ev vody, je ešen el. bojlerem, V p ízemí
ťvo í podlahovou krytinu podlahy keramická dlažba, v podkroví koberec. Pozemek je oplocen d evn,m
plotem. Z hlediska polohy objekt nachází v chatové oblasti v západní části obce v cca 100 m od Vltavy" V
okolí objektu je chatová zástavba, Lokalita nabízímin. vybavenost, P íjezd k nemovité věci je po
nezpevněné cestě"
Bližšípopis p edmětu aukce je obsažen ve znaleckém posudku, kten je k disptozíci u organizátora aukce.
Cena p edmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Zbyněk Meškán,
ze dne 10,4,2018, nemovitá věc byly oceněny na částku 230,000,- Kč,

MBA, č. 150-31/2018

se rušía nahrazuje nov, m tohoto znění:
5.2. Popis predmětu aukce:

vitávěc-rekreačníchatavčástiobceJarovč.ev.43z,k.,LhotauDotních

Brežan,
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OPjekt ,má jedno nadzemní podlaŽÍ a bez podzemního podlažía obytné podkroví. Konstrukce chaty je
d evěná" Z.ák|ady jsou Železobetonové neizolované, stropy objektu jsou d evěné trámové, podhled
sádrokarton. St echa je sed|ová, krytinu Wo í plech s nátěrem. Klempí ské prvky jsou plechové s nátěrem.
Chata byla postavena p ibliŽně p ed 30 lety a v roce 2aL2 pak prošla rekonstrukcí (u měna st ešníkrytiny,
sádrokart. podhled , vybavení interiéru, podlahy). Vnějšíopláštění chaty je na základě informací zjištěn,ich
p i prohlídce bez viditeln, ch vad. St echa je bez viditeln, ch vad. Rozvody jsou v dobrém stavu. okňa jsou v
horŠÍmstavu - zastaral,, prvek. Vybavení je v dobrém stavu. Jedná se o standardně ešenou rekieační
chatu s dobrou ridrŽbou. Dispozice chaty je 2+kk. Okna v objektu jsou jednoduchá d evěná. Nejsou
vybavena Žaluziemi. Okna obytn,ich místností objektu jsou orientována na jižnílvychodnílzápadní stranu.
Koupelna je vybavena sprchov,irn koutern a chemick m WC. Vstupní dve e jsou d evěné bez

.

bezpeČnostníchprvk

Vybavení bytu: běžnéosvětlovací lustry, kuchyňská linka bez vestavěnych

spot ebiČťr.Objekt je p ipojen k elektrické síti ZZOllB0 V, není p ipojen k obecnímu vodovodu - ešeno
barelem, splaŠky jsou eŠenychemick,m WC - není kanalizace, plynovod není zaveden. Vytápění v
jednotce je eŠeno kamny na tuhá paliva, topná tělesa nejsou. Oh ev vody je ešen el. bojlerem. V p ízemí
Wo í podlahovou krytinu podlahy keramická dlažba, v podkroví koberec. Pozemek je oplocen d evnym
plotem. Z hlediska polohy objekt nachází v chatové óblasti v západní části obce v cca 100 m od Vltavy. V

okolí objeKu
nezpevněné

je chatová

cestě.

zástavba. Lokalita nabízímin. vybavenost. P íjezd k nemovité věci

je

po

l

BliŽŠÍpopis p edmětu aukce

je obsažen ve znaleckém posudku, kterii je k dispozici u organizátora aukce.

Cena p edmětu aukce byla zjiŠtěna posudkem soudního znalce Ing. Zbyněk Meškán,
ze dne 10.4.2018, nemovitá věc byly oceněny na částku 320.000,- Kč.

MBA, č. 150-31 lz0l8

Ostatní body aučknívyhlášky č. A 21 L47 se nemění.
Tento dodatek Č. 1 kaukČnívyhláŠce Č,AZLI47 je sepsán v 7 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží
navrhovatel, zbylá vyhotoveníjsou určeny pro pot eby organizátora aukce.

V Kop ivnici dne 7.4.202I

V Ostravě dne 7.4,202I

('

S,-----

navrhovatel
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