Drazobná EPPA, s.r.o., Legionárska 5265, 901 01 Malacky, ICO: 45 296 456, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava Oddiel: Sro, vlozka císlo: 62104/B

sp. zn. DD 14/2013

Oznámenie o drazbe
v zmysle ustanovenia § 17 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskorsích
predpisov
Poradie drazby

Prvá drazba
Drazobník

Drazobná EPPA, s.r.o.

Sídlo: Legionárska 5265, 901 01 Malacky
ICO: 45 296 456

Zastúpená: Andrea Kubecová - konatel' spolocnosti
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vlozka c. 62104/B
Navrhovatel' drazby
Prima Credit, s.r.o.

Sídlo: Mierové nám. 10A, 901 01 Malacky
ICO: 36 763 420

Zastúpená: Peter Gajdár - konatel' spolocnosti

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vlozka c. 45437/B
- navrhovatel' drazby vystupuje ako zálozny veritel'
Miesto, dátum a cas otvorenia drazby
Drazba sa bude konaf v priestoroch Hotela ARCADE***, Námestie SNP 5, 974 01

Banská

Bystrica, miestnost': „ Vel'ky salónik", dña 17.02.2015 o 09.30 hod.
Oznacenie, opis a stav predmetu drazby

Nehnutel'nosf nachádzajúca sa v katastrálnom území Banská Bystrica, zapísaná na Okresnom
úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor na LV c. 4477 ako byt c. 2 na prízemí, vchod: 68,
nachádzajúci sa v obytnej budove so súp. c. 1700, postavenej na pare. c. 978/1, 979, 980, 981/1 v

celosti a podiel priestoru na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach domu v podiele vo
veFkosti 402/29712 - ín vzhl'adom k celku.

Objekt je postaveny v

zástavbe obytnych budov na ul. Trieda SNP, v komplexe stavieb

obdobného konstrukcného prevedenia, slúziace na úcely byvania - bytové domy, v prijatel'nej
vzdialenosti

situovaná základná obcianska vybavenost',

obchodná sief,

sluzby,

skolské

a

predskolské zariadenie, herné a oddychové plochy, banka, posta, sluzby, dosah do centra mesta
do 15 min. chódzou, zastávka autobusu v dostupnosti do 500 m.

Byt pozostáva zjednej obytnej miestnosti a príslusenstva. Príslusenstvom bytu je predsieñ,
kuchyña, kúpel'ña, WC, 2 x pivnica na technickom podlazí (podl'a dostupného rozpisu získaného

od správeu bytového domu). Celková vymera podlahovej plochy bytu s príslusenstvom je
aplikovaná podl'a údajov projektovej dokumentácie bytu apivníc aciní 40,20 m2. Prevedenie
bytu (podl'a fotodokumentácie dodanej objednávatel'om): omietky hladké, dvere hladké plné,
okenné konstrukcie plastové, bytové jadro póvodné umakartové, vybavenie kúpel'ne - standard,
smaltová vana a umyvadlo, WC samostatné bez umyvadla, kuchynská linka na báze dreva, drez,

plynovy sporák, vykurovacie telesá - ocel'ové panelové, zvislé rozvody vody akanalizácie
v sachte pri WC, vstupné dvere do bytu bezpecnostné.

Súcast'ou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to: vodovodné, teplonosné, kanalizacné, plynové,
telefónne a elektrické bytové prípojky, prípojky STA, okrem tych, ktoré sú urcené na spolocné
uzívanie.

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

S

císlo úctu: 107 9255 026/1111

e-mail: drazobnaeppa@gmail.com

0917 882 346

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslusenstva je ohranicené vstupnymi dverami do bytu
a do príslusenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnymi uzavieracími ventilmi
prívodu studenej a teplej vody, plynu a elektrickymi poistkami a elektrickym isticom pre byt.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spolocnych casti a spolocnych zariadení domu.
Spolocnymi casfami domu sa rozumejú casti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpecnost' a
sú urcené na spolocné uzívanie: základy domu, strecha,
vchody,

schodistia,

vodorovné

nosné

konstrukcie,

chodby, obvodové múry, priecelia,

zvislé

nosné

konstrukcie

a

izolacné

konstrukcie. Spolocnymi zariadeniami domu sú zariadenia, ktoré sú urcené na spolocné uzívanie:
kotolña s technologickym vybavením, miestnosti pre meranie elektrickej energie, bleskozvody,
komíny, spolocná televízna antena, vodovodné, teplonosné, kanalizacné, elektrické, telefónne a
plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúzia vylucne tomuto domu.
Predpokladá sa, ze predmet drazby je v stave primeranom údrzbe a veku stavby.
V súcasnej dobe byt c. 2 uzíva pan Nérer.
Ohodnotenie predmetu drazby

Cena predmetu drazby bola stanovená Ing. Jarmilou Sinkovicovou - súdnym znalcom z odboru
stavebníctvo, odvetvie - pozemné stavby a odhad hodnoty nehnutel'ností, Znaleckym posudkom
c. 104-2014 vo vyske 29.700,00 €.
Opis práv a závázkov viaznucich na predmete drazby
Na LV c. 4477 :

Poznámka:
Oznámenie zálozného veritel'a Prima Credit, s.r.o., Mierové námestie 10A, Malacky (predtym
SOS fmanc plus, s. r. o., Legionárska 5265, 901 01 Malacky), c. 45/12 zo dfta 1.7.2013

o

zacatí vykonu zálozného prava c. V 6002/2012 formou dobrovol'nej drazby -cz 1462/2013

V casti farchy je evidované:
Zákonné zálozné pravo v zmysle § 15 zákona c. 182/93 vprospech ostatnych vlastníkov bytov
domuc. s. 1700-721/97

Na byt c. 2/prízemie, vchod 68 a podiel 402/29712 na spolocnych castiach a zariadeniach domu:
Zálozné pravo pre pohl'adávku SOS fínanc plus, s. r. o., Legionárska 5265, 901 01 Malacky, ICO:
36 763 420, c. zml. V 6002/2012 zo dña 12. 12. 2012 - CZ 2734/2012
Najnizsie podanie a minimálne prihodenie
Najnizsím podaním je suma 26.730,00 €

Minimálne prihodenie bude vo vyske 300,00 €
Drazobná zábezpeka

Drazobná zábezpeka je stanovená vo vyske 8.000,00 € aje potrebné ju zlozif do otvorenia drazby
v hotovosti do rúk drazobníka v mieste konania drazby alebo na úcet drazobníka vedeny
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., c. úctu: 107 9255 026/1111, var. symbol
142013. Akceptuje sa aj zlozenie drazobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo vo forme
bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade tymto alebo zákonom povolenym spósobom.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou alebo sekom.

Drazitef je povinny drazobníkovi predlozif doklad o zlození drazobnej zábezpeky do notárskej
úschovy alebo vo forme bankovej záruky do otvorenia drazby.

Dokladom o zlození drazobnej zábezpeky do rúk drazobníka bude príjmovy pokladnicny doklad
vystaveny drazobníkom, vypis z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úctu

drazobníka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy úcet drazobníka v hotovosti.
Bez zaplaíenia drazobnej zábezpeky nie je mozné drazit'l
Drazobná zábezpeka bude zapocítaná do ceny dosiahnutej vydrazením predmetu drazby.

»

Drazobná zábezpeka bude vrátená neúspesnym drazitel'om, ktorí ju zlozili v hotovosti do rúk

drazobníka, bezprostredne hned' po ukoncení drazby a drazitel'om, ktorí ju zlozili na úcet
drazobníka, bude tato vrátená prevodom z úctu drazobníka do 1 dña od ukoncenia drazby.
Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením

»

Úhrada ceny dosiahnutej vydrazením je mozná hned' po udelenípríklepu alebo do 15 dní od
skoncenia drazby, na úcet drazobníka vedeny v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., c. úctu: 107 9255 026/1111, var. symbol 142013.
Dátum a cas vykonania obhliadky predmetu drazby

•

Obhliadka predmetu drazby sa uskutocní: 1/dña 31.01.2015 o 15.00 hod.
2/ dña 12.02.2015 o 14.00 hod.

Organizacné pokyny: Obhliadka mimo uvedenych termínov sa uskutocní po predchádzajúcom
telefonickom dohovore na tel. c.: 0917/882 346.
Osvedcenie drazby

•

Priebeh drazby bude osvedcovaf JUDr. Kaíarína Valová, PhD - notar, Notársky úrad,
Moyzesova 3, 811 05 Bratislava a priebeh drazby osvedcí spísaním notárskej zápisnice.
Odovzdanie predmetu drazby a osobitné ustanovenia

»

Vydrazitel' nadobudne vlastnícke pravo k predmetu drazby udelením príklepu a predmet drazby
mu bude odovzdany, ak uhradil cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote.

•

Vydrazitel'ovi bude odovzdaná notárska zápisnica osvedcujúca priebeh drazby azápisnica
o odovzdaní predmetu drazby, obidve v 2 vyhotoveniach a 1 vyhotovenie znaleckého posudku na
predmet drazby.

»

Predmet drazby je predchádzajúci vlastník povinny odovzdaf po predlození osvedceného odpisu
notárskej zápisnice a dolození totoznosti vydrazitel'a. Predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany
predmet

drazby,

kl'úce

od

dverí,

v prípade

dial'kovych

ovládacov

od

brán

i ovládace,

a dokumenty ako sú kolaudacné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spolocne
s vydrazitel'om si navzájom potvrdia konecné stavy na meracoch médií. Prevzatie vydrazitel'
písomne potvrdí.

•

Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho casf, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet drazby
na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a
bez zbytocnych priet'ahov. O odovzdaní predmetu drazby spíse drazobník zápisnicu. Uzívacie
pravo prechádza na vydrazitel'a odovzdaním predmetu drazby zápisnicou o odovzdaní.

»

Vydrazitel' preberá na seba vsetky prava, povinnosti a závazky viaznuce na predmet drazby, ak
osobitny predpis alebo zákon neustanovuje inak.

»

Úcastníkom drazby móze byt' osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené Zákonom c. 527/2002
Z.z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskorsích predpisov a dostavila sa s ciel'om urobit'

podanie. Drazba je prístupná verejnosti. Na drazbe móze byf prítomná kazdá osoba, ktorá
zaplatila vstupné vo vyske 3 €. Vybrané vstupné je súcasfou vyt'azku drazby.
Poucenie

(podl'a § 21 ods. 2 az 6 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskorsích
predpisov)

(2) V prípade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia
tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby
urcil neplatnosf drazby. Pravo domáhat' sa urcenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dña príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním
trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu drazby vcase príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a § 3 zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu obcanov Slovenskej republiky a registra obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení zákona c.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je mozné domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty.
V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif príslusnej správe
katastra nehnutel'ností zacatie súdneho konania.

(4) Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosti drazby podl'a odseku 2 sú navrhovatel' drazby,

drazobník, vydrazitel' predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a odseku 2.

(5) Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky príklepu
zanikajú ku dñu príklepu.
(6) Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo

prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom
mieste a ak neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako
vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby.
Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mozu preukázaf
najneskór do zacatia drazby a uplatnif na drazbe ako drazitelia.
V Malackách dna: 13.01.2015

Drazobná EPPA, s.r.o
Legionárska 5:

901 01 MALAf
ICO: 45296456,

Drazobník
\ Vyvcscné ciña
\ Zvescné ciña:
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