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

uocnoanom

sp. zn. DD 14/2013

Oznámenie o opakovanej drazbe
v zmysle ustanovenia § 22 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách v znení neskorsích
predpisov
Poradie drazby

2. kolo drazby
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
NavrhovateP 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 4543 7/B
- navrhovatet drazby vystupuje ako zálozny veriteT
Miesto, dátum a cas otvorenia drazby

Draiba sa bude konaf v Salóniku BYSTRICA na 1. poschodí, Hotel LUXBB, s.r.c, Námestie

Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, dña 24.03.2015 o 13.00 ho(L
Oznacenie, opis a stav predmetu drazby

Nehnutel'nosf nachádzajúca sa v katastrálnom území Banská Bystrica, zapísaná na Okresnom
urade Banska Bystrica, katastrálny odbor naLV c. 4477 ako byt c. 2 na prízemí vchod- 68

nacnadzajuci sa v obytnej budove so súp. c. 1700, postavenej na pare, c 978/1 979 980 981/1 v

S

aSP°l0^Ch ZarÍade-Ch do-vpodiele vo

Objekt je postaveny v zástavbe obytnych budov na ul. Trieda SNP, vkomplexe stavieb
obdobneho konstrukcného prevedenia, slúziace na úcely byvania - bytové domy, v prijatel'nei
vzdia enosti situovaná základná obcianska vybavenosf, obchodná sief, sluzby, skolské a
predskolské zariadenie, herné aoddychové plochy, banka, posta, sluzby, dosah do centra mesta
do 15 min. chodzou, zastávka autobusu v dostupnosti do 500 m.

Byt pozostáva zjednej obytnej miestnosti a príslusenstva. Príslusenstvom bytu je predsieñ
kuchyna, kupel'ña, WC, 2 x pivnica na technickom podlazí (podl'a dostupného rozpisu získaného
od spraveu bytového domu). Celková vymera podlahovej plochy bytu s príslusenstvom je

aplikovana podía udajov projektovej dokumentácie bytu apivníc aciní 40,20 m2 Prevedenie

bytu (podl'a fotodokumentácie dodanej objednávatel'om): omietky hladké, dvere hladké plné
okenne 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 akanaíizácié

v sachte pn WC, vstupné dvere do bytu bezpecnostné.

Súcast'ou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to: vodovodné, teplonosné, kanalizacné, plynové
telefonne a elektncké bytové prípojky, prípojky STA, okrem rych, ktoré sú urcené na spolocné
uzivame.

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

císlo úctu: 107 9255 026/1111

S 0917 882 346

~

e.ma¡l: drazobnaeppa@gmail.com

Vlastnictvo bytu vratane jeho vybavenia a príslusenstva je ohranicené vstupnymi dverami do bytu

a do pns usenstva um.estneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnymi uzavieracímTventilm"

pnvodu studenej a teplej vody, plynu a elektrickymi poistkami a elektrickym isticom^eZ
S v astmctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spolocnych castí a spolocnych zariadenídomu

Spolocnymi casfam, domu sa rozumejú casti domu nevyhnutné na jeho podstatu TbezpecnosTa
su urcene na spolocné uzívanie: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry Sa

konírukc,?;;^m, vodorovné nosné konstrukcie, zvislé nolné konstrukcT^ "zo até
konstrukcie. Spolocnymi zanadeniami domu sú zariadenia, ktoré sú urcené na spolocné uzívanie

koto na s technologickym vybavením, miestnosti pre meranie eletórickS ene g.e ZIZ2'
kommy spolocná televízna antena, vodovodné, teplonosné, kanalizacné, elekScké teSe a
Plynove pnpojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúzia'^luS^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

?S^^¿5SKstavby a odhad hodnoty nehnuteI'ností' ^^3S
Opis práv a závazkov viaznucich na predmete drazbv

Na LV c. 4477 :

Poznámka:

Oznámenie zálozného veritel'a Prima Credit, s.r.o., Mierové námestie 10A, Malacky (predtvm

SOS fínanc plus s. r. o., Legionárska 5265, 901 01 Malacky), c. 45/12 Z0 dña 1 7 20^3 o zaáatí

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

ltoa4529e^ÍbeSp- ZnvD»l4/20U zo dña 13-1-2015 drazobníkom Drazobná EPPA, s r o

Í7.2.2of5) t ¡9mo™

V casti farchy je evidované:

65' 901 01 MakCk

é kl dih

';

763 420, c. zml. V 6002/2012 zo dña 12. 12. 2012 - CZ 2734/2012 562/2015

Iné údaje:

'

Obytny dom c.s. 1700, Trieda SNP c. 68, 70, 72, 74, Banská Bystrica
Najnizsie podanie a minimálne prihodenie
Najnizsím podaním je suma 22.275,00 €
Minimálne prihodenie bude vo vyske 300,00 €
Drazobná zábezpeka

^totlZWbe\ekHaJ'
f"rená
V° ^"^
6-00°'00
zlo2it'do vedeny
°tvorenia drazby
v hotovost, do ruk drazobmka
v m.este
konania
drazby€ aje
alebopOtrebnéJu
na úcet drazobníka
^
14201^Ak
I
^PUblÍC/nd Slovakia' a"s-' *• úetu: 107 9255 026/1111, var. s^mbol
142013. Akceptuje sa aj zlozeme drazobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo vo forme

bankovej zamky s preukázaním potvrdenia o úhrade tymto alebo zakonom povolenym spTsobom

Drazobnu zabezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou alebo sekom
sposobom.
Drazitel'je povinny drazobníkovi predlozit' doklad o zlození drazobnej zábezpeky do notárskei

uschovy alebo vo forme bankovej záruky do otvorenia drazby.

J

Dokladom o zlození drazobnej zábezpeky do rúk drazobníka bude príjmovy pokladnicny doklad

vystaveny drazobmkom, vypis z bankového úctu o úhrade drazobnej zábezpeky vTóspech Stu

t^/1 ?' Pt T °-Vkl,ade drtó°bnej Záb6Zpeky na bank0V^ Úí* drail vTo ovosti

Bez zaplatema drazobnej zábezpeky nieje mozné drazif

o2níná ZáKeZPe? bKdí ZaP°eítaná d° C6ny dosiahnuteJ vydrazením predmetu drazby.

Drazobna zabezpeka bude vrátená neúspesnym drazitel'om, ktorí ju zlozili v hotovosti do rúk

drazobníka bezprostredne hned' Po ukoncení drazby a drazitel'om, ktorí luzozil na úí

drazobmka, bude tato vrátená prevodom z úctu drazobníka do 1 dña od ukoncenk drazby.
Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením

Uhrada ceny dosiahnutej vydrazením je mozná hned' po udelenipríklepu alebo do 15 dní od
Dátum a cas vykonania obhliadky predmetu drazby

Obhliadka predmetu drazby sa uskutocní: 1/ dña 09.03.2015 o 11.00 hod.
¿/dña 16.03.2015 o 11.00 hod

termínov sa uskutoi"'
Osvedcenie drazby

Odovzdanie predmetu drazby a osobitné ustanovenia

^

Poucenie

*§

^
drazbách v znení neskorsích

V Malackách dña: 24.02.2015

Drazobník

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvescné dña:

-2. MAR. 2015

Zvescné dña:

podpis

