DRA2BY & REALITY

Oznámenie o dobrovol'nej drazbe
PDS c. 183/7-2014
Oznacenie draáobníka:

Profesionálna draáobná spolocnost', s.r.o.
Masarykova 21, 040 01 Kosice

ICO: 36 583 936

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Kosiciach I, oddiel: Sro,

vlozkacíslo:15388/V

zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konatel'om spolocnosti
Navrhovatel' draáby:

Slovenská sporitel'ña, a.s.

Tomásikova 48, 832 37 Bratislava
ICO: 00 151 653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vlozkac. 601/B

oprávnení konaf: Mgr. Adriana Chorvátová, vedúca odd. Vymáhania
nesplácanych pohl'adávok, odbor Restrukturalizácie a vymáhanie
JUDr. Dagmar Lancaricová, specialista odd. Vymáhania nesplácanych
pohl'adávok, odbor Restrukturalizácie a vymáhanie
Dátum konania draáby:
Miesto konania drazby:

26. maree 2015

Cas otvoienia draáby:

11.00 hod.

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22 - prízemie, 974 01
Banská Bystrica

Opakovanie draáby:

1. drazba

Oznacenie predmetu draiby: Predmetom draáby je súbot nehnutel'ností a to:

-

stavba súp. c. 1636 postavená na parcele reg. ,,C" c. 4985, rodinny dom

-

parcela reg. ,,C" c. 4985 vo vymere 299 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

- parcela reg. ,,C" c. 4986 vo vymere 418 m2, druh pozemku: Záhrady,
zapísané na LV c. 3624 vedenom Okresnym úradom Banská Bystrica - katastrálny odbor, obec Banská Bystrica,
katastrálne územie Banská Bystrica, (d'alej len ,,predmet drazby").

Opis predmetu drazby: Rodinny dom súpisné císlo 1636 na ul. Micinská cesta v katastrálnom území Banská
Bystrica je samostatne stojaci murovany rodinny dom ktory má jedno podzemné a jedno nadzemné podlazie.
Podstresny priestor sa na obytné úcely nevyuzíva.

Ptedmet draáby sa drazí v stave ako stojí a lezí v den drazby.

Opis stavu predmetu dtaáby: Podzemné podlazie je osadené v priememej híbke 1 - 2 m so zvislou izoláciou

proti vode a vlhkosti, základy rodinného domu sú vyhotovené ako betónové pásové s vodorovnou izoláciou proti
vode a vlhkosti. Obvodové murivo je vyhotovené z tehlového muriva v priemernej hrúbke 45 cm, deliace
konstrakcie sú murované z tehál, strop je zelezobetónovy monoliticky. Strecha je vyhotovená ako stanová,
nezateplená so stresnou krytinou z pozinkovaného plechu. Vyhotovené sú úplné klampiarske konstrukcie strechy
z pozinkovaného plechu a to oplechovanie parapetov, zvody aj zl'aby. Podlahy v obytnych miestnostiach sú
vlysové, v kuchyniach sú lepené povlakové z PVC a na chodbách a v kúpel'niach je podlaha vyhotovená
z keramickej dlazby. Schodisko má povrch vyhotoveny s terazzovym povrchom, vonkajsie úpravy povrchov stien
sú vyhotovené ako brizolitové bez zateplenia s kabrincovymi obkladmi sokla suterénu. Vnútorne omietky sú
vápenné stukové, hladké. Okná na rodinnom dome sú drevené dvojité, dvere sú drevené plné hladké, alebo
zasklené. Rodinny dom je napojeny na rozvod elektrickej energie, vody, kanalizáciu, ale aj rozvod zemného plynu
z verejnych sietí. Vykurovanie je riesené ako ústredné, zdrojom tepla je plynovy kotol a vykurovanie je riesené
ocel'ovymi radiátormi. Na ohrev teplej vody slúzi zásobníkovy ohrievac vody prepojeny s kotlorn ústredného
kúrenia.

V podzemnom podlazí sa nachádza chodba so schodiskom a obytná kuchyña, izba, kúpel'ña s WC a pivnica
s kotolñou. V kuchyni suterénu je osadená kuchynská linka na báze dreva o dízke 3,2 m s nerezovym drezom,
pákovou nerezovou batériou, elektrickym sporákom a okolo kuchynskej linky sú vyhotovené keramické obklady
stien, osadeny je aj sporák na tuhé palivo ktory sa vsak v súcasnosti nevyuziva.

V kúpel'ni v suteréne bola vana s keramickym obkladom ktorá vsak bola znicená a z tohoto dóvodu nie je
predmetom ohodnotenia a WC typ combi. Taktiez je silne poskodeny obklad pri WC mise. Sprchová batéria
na kuchynskej linke je páková a na mieste kde byvala vana je obycajná. V kotolni sa nachádza plynovy kotol a
zásobníkovy ohrievac na prípravu teplej vody.

Na prvom nadzemnom podlazí sa nachádza chodba so schodiskom, dve izby, kúpel'ña s WC, kuchyna, spajza a
balkón. V kúpel'ni je osadená smaltovaná vana s keramickym obkladom, umyvadlo a WC. Vodovodné batérie sú
nerezové pákové, steny sú opatrené keramickymi obkladmi. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva
o dízke 1,2 m so smaltovanym drezom, pákovou nerezovou batériou a plynovym sporákom a za sporákom sú
vyhotovené keramické obklady stien.
Prava a závazky viaznuce na predmete drazby:
LVc. 3624. k.n. BanskáBvstrica

Cast',,B": VLASTNÍCIAINÉ OPRAVNENÉ OSOBY:

Poznámka:

Oznámenie c. 0292/4060/2014 zo dna 10. 9. 2014 zálozného veritel'a Slovenská sporitel'ña a.s.,
Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653 o zacatí vykonu zálozného prava k V 1214/2012 cz 2634/2014

¿ast',,C": TAR.CHY:
Na pare. c. 4985, 4986 + c. s. 1636 na p. c. 4985: Zálozné pravo pre pohl'adávku Slovenská sporitel'ña,
a.s., Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653 c. zml. V 1214/2012 zo dña 22. 3. 2012 - CZ
704/2012

Ohodnotenie predmetu draáby:

Císlo znaleckého
posudku:

1/2015

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Vseobecná cena odhadu:

Ing Koloman Kovalík

12.01.2015

150.000,00 €

Najnifsie podanie:

150.000,00 €

Minimálne prihodenie:

200,00 €

Vyska dtaáobnej zábezpeky:

20.000,00 €

Spósob zloáenia drazobnej zábezpeky:

1. bezhotovostny prevod na úcet drazobníka c. IBAN: SK6709000000005037766838, vedeny vSlovenskej

sporitel'ni, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne drazobníka na ádrese Kukucínova 7, Kosice, alebo v den konania drazby
v mieste konania drazby do pokladne drazobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit' platobnou kartou ani sekom.

Doklad pteukazujúci zloáenie draáobnej zábezpeky:
Original vypisu z bankového úctu, potvrdenie
o vklade penaznych prostriedkov na bankovy úcet v hotovosti (úcastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia
drazby bude drazobná zábezpeka pripísaná na úcet drazobníka), príjmovy pokladnicny doklad drazobníka, banková
záruka v prospech drazobníka s vj'hradou prevodu platby po dorucení zápisnice o vykonaní drazby
za predpoldadu, ze úcastník drazby sa stane vydrazitel'om, notárska úschova v prospech drazobníka s vyhradou
prevodu platby po dorucení zápisnice o vykonaní drazby za predpoldadu, ze úcastník drazby sa stane
vydrazitel'om.

Lehota na zlozenie:

do otvorenia drazby

Spósob viátenia draáobnej zábezpeky: Drazobník bez zbytocného odkladu po skoncení drazby vráti
úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil, zlozenú drazobnú zábezpeku alebo zabezpecí jej vydaiiie
z notárskej úschov)?. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predlozenú úcastníkom drazby, ktory predmet
drazby nevydrazil, drazobník bez zbytocného odkladu vráti úcastníkovi drazby, najneskór vsak do 5 dní
od skoncenia drazby alebo od upustenia od drazby.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením: Vydrazitel' je povinny uhradit' cenu dosiahnutú vydrazením
najneskór do 15 dní odo dña skoncenia drazby na úcet drazobníka c. IBAN: SK6709000000005037766838,

vedeny vSlovenskej sporitel'ni, a.s. Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapocítava do ceny dosiahnutej
vydrazením.

Úcastník draáby:
Úcastníkom drazby móze byt' osoba, ktorá splña podmienky ustanovené zákonom
c. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách a dostavila sa s ciel'om urobif podanie. Ostatné osoby platia vstupné
3,32 €. Upozomujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné alebo iné prava, ze ich mózu
preukázat5 najneskór do zacatia drazby a mózu ich uplatnit' na drazbe ako drazitelia.

Obhliadka predmetu draáby, dátum a cas:

Obhliadka 1: 05.03.2015 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 06.03.2015 o 14.00 hod.

Organizacné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu drazby sa uskutocní po predchádzajúcej
dohode s drazobníkom, najmenej den vopred. Blizsie informácie tykajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby: Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza
na vydrazitel'a udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením v ustanovenej lehote. Draéobník
vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'ovi potvrdenie
o vydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá
drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice.
Notar, ktory osvedcí priebeh draíby notárskou zápisnicou:

JUDr. Zora Belková, notar so sídlom: Na Troskách 22 - prízemie, 974 01 Banská Bystrica.
Podmienky odovzdania predmetu draáby:

1.

2.

3.

4.

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného
odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a listiny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby a vydrazitel'
prevzatie predmetu drazby písomne potvrdí.

Ak ide o nehnutel'nost', podnik alebo jeho cast", predchádzajúci vlastník je povinny odovzdaf predmet drazby
na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a
bez zbytocnych priet'ahov. Drazobník je povinny na mieste spísat" zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydrazitel' a
drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísat" alebo ju prevziat', tato skutocnosf sa vyznací v zápisnici a
zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.

Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmem drazby nesie vydrazitel'. Tato povinnost' sa
nevzt'ahuje na náklady, ktoré by inác nevznildi, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majitel'
alebo drazobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Osoba povinná vydat5 predmet drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za skodu spósobenú omeskaním
s odovzdaním predmetu drazby.

Poucenie:

1.

V prípade, ak boli pomsené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym
bola dotknutá na svojich právach, poziadat' 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 predmem drazby v case príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona c. 253/1998 Z.z.
o hlásení pobytu obcanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení zákona
é. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je mozné domáhat' sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty.
2.

V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.
Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1 písmena z tohto oznámenia o drazbe, je povinná oznámit'
príslusnej správe katastra nehnutel'ností zacatie súdneho konania.

3.

Úcastníkom súdneho konania o neplatnost' drazby podl'a bodu 1 písmena z tohto oznámenia o drazbe sú
navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 2 písmena
z tohto oznámenia o drazbe.

4.
5.

Ak súd uréí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dnu príklepu.
Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit' z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo prícinou

oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste alebo

ak neumoznil vlastník predmetu diaáby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo,
vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.

■ •

za Navfhovatel'a: V Bratislave dña:

x. Adriana Chorvátová

vedúca odd. Vymáhania nespláca/ych pohl'adávok
odbor Restrukturalizácie a vymáhanie

2015

Mgt. Jarosla\jDzurik

konátet^spolocnosti
Profesionáliia'araiobiiá s

Masaryicova 21
040 01 KoSice

MESTSKÍ ÚRAD
.'BANSKÁ BYSTR1CA

¡ Vyvesetié dña:

11FEB. 2015

\ Zvescné dña:

podpis

specialista odd. Vymáhania nesplácanych pohl'adávok

odbor Restrukttiralizácie a vymáhanie
Slovenská sporitel'ña, a.s.

Slovenská sporitel'na, a.s.
zaDr:

JUDr. Dagmat Lancaricová

