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DRAZODNIK
OZNAMENIE O OPAKOVANEJ DRAZBE
Zn. 126/2014
Zverejnené vzmysle § 17 zákona c. 527/2002 Z. z. o dobrovornych drazbách a o doplnení zákona

c. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorsích predpisov (d'alej
len ,,zákon o dobrovornych drazbách")
Drazobník:

DRAZOBNÍK, s.r.o.
sídlo: Hviezdoslavova 6,040 01 Kosice
ICO: 36 764 281

zapísany v obch. registri OS Kosice I, odd.: Sro, vlozka c.: 19669/V
zast.:

Ing. Be. Michal Sedlacko, konatef

drazobnik@drazobnik.sk, 055/671 0001
Navrhovatel' drazby:

Sberbank Slovensko, a.s.

sídlo: Vysoká 9, 810 00 Bratislava
ICO: 17 321123

zapísany v obch. registri OS Bratislava I, odd.: Sa, vlozka c.: 158/B
zast.:

Ing. Ludovit Gerec, vedúci oddelenia WO restrukturalizácia
Ing. Adriana Bertóková, vedúca oddelenia Collection

Miesto konania
drazby:

Notársky úrad JUDr. Viera Kalinová

Komenského 3, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystricky kraj
Dátum a cas

konania drazby:

28.04.2015 o 13,30 hod.
vstup na drazbu o 13,00 hod.

Kolo drazby:

opakované

Predmet drazby:

Predmetom drazby sú nehnutelViosti, a to:
Pozemok registra ,,C" evidovany na katastrálnej mape:
pare. c. 5148

Zastavané plochy a nádvoria

o vymere 187 m2

Rodinny dom

na pare. c. 5148

a

Stavba

súp. c. 966

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nennuteftiosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, LV c. 413, okres: Banská Bystrica,

obec: BANSKÁ BYSTRICA, katastrálne územie: Banská Bystrica.

Príslusenstvo predmetu drazby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na
liste vlastníctva: garáz p. c. 5148, plot ulicny, vodovodná prípojka, vodomerná
sachta, kanalizacná prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy betónové,
podzemná pivnica.

Opis predmetu
drazby:

Rodinny dom súp. c. 966 na p. c. 5148

Predmetná nehnutemost' je RD, ktory má 1 nadzemné podlazie, nie je

podpivniceny, podkrovie sa nevyuzíva. Dom v jeho póvodnom vyhotovení bol
postaveny cea v roku 1955, v roku 2004 prebehla rekonstrukcia domu.

Základy domu sú

betónové

pásové svodorovnou

¡zoláciou,

obvodové

konstrukcie sú murované zo zmiesaného prevazne pórobetónového muriva,

ktoré

bolo

vroku

z polystyrénu

2004

dodatoene

s novym fasádnym

zateplené

predsadenou

nástrekom, zateplenie

¡zoláciou

bolo vykonané

zulicnej ajednej dvornej strany domu, deliace konstrukcie sú murované.
Strop nad 1. NP je trámovy dreveny s rovnym podhleidom, strecha je sedlová
svalbou, krytina aj klampiarske konstrukcie sú z pozinkovaného plechu.
Fasádne povrehové úpravy sú na dvoch stranách domu s novymi fasádnymi
nástrekmi, na zadnej strane sú omietky póvodné brizolitové, stvrtá strana je

spolocná so susediacim domom, vnútorné omietky sú vápenné stukové
hladké. Okná sú v 1. NP vymenené za plastové (2 ks - ulicné okná), dve
mensie okná do dvora sú póvodné drevené dvojité, dvere sú vácsinou
drevené rámové svyplñou. Podlahy sú vobytnych miestnostiach a v kuchyni

textilné, v kúpemi je keramická dlazba. Dispozicne sa v 1. NP nachádza
vstupné zádverie, tri obytné miestnosti, v kuchyni sa nachádza linka na báze

dreva dízky 3,20 m s nerezovym dvojdrezom, obycajnou batériou, plynovym
kombinovanym sporákom a digestorom, kúpefña je so smaltovanou vañou

s keramickym obkladom, umyvadlom, WC a prietokovym ohrievacom TÚV,
kúperña má keramické obklady vysky nad 1,35 m. Vykurovanie je lokálne
plynovymi pecami GAMAT (2 ks). Dom je napojeny na elektrická energiu,

elektricky rozvádzac je s poistkovymi automatmi, vodu, kanalizáciu a prípojku

zemného plynu zverejnych sietí. Od roku 2004 boli postupne vykonané
rekonstrukcné
práce
interiérov
veítane
tepelnych
izolácií podláh
avymeny

ulienyeh

okien

za

plastové,

zateplenie

fasády,

spotrebice

a zariad'ovacie predmety domu boli vymenené.
Pozemky

Podra technickej infrastruktúry pozemku ide o zastavané plochy sdobre

vybavenou

lokalitou

smiestnymi

rozvodmi vody,

telefónu,

kanalizácie

a elektriky.

Stav predmetu
drazby:

Rodinny dom je v dobrom technickom stave, na ktorom v roku 2004 prebehla
rekonstrukcia.

Ohodnotenie

predmetu drazby:

Predmet drazby bol ohodnoteny znaleckym posudkom c. 211/2014 zo dña
15.12.2014, vypracovanym znalcom Ing. Petrom Makónim, znalcom v odbore
stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnutemostí, ev. c.
znalca 912 156 na hodnotu 73.908,78 €.

Najnizsíe podanie:

73.900,- €

Minimálne prihodenie:

500,- €

Drazobná zábezpeka:

7.000,- €
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Spósob zlozenia
drazobnej
zábezpeky:

1,

Bezhotovostnym

bankovym

prevodom

na

úcet

drazobníka

vedeny

v Sberbank Slovensko, a.s., c. úctu: SK7831000000004360014818, variabilny
symbol 1262014. Drazobná zábezpeka sa povazuje za zlozenú, ak bola
pripísaná na úcet drazobníka do otvorenia drazby.
2, Hotovostnym vkladom do rúk drazobníka v mieste konania drazby.
3, Formou bankovej záruky.

4, Do notárskej úschovy vo forme peñaznej sumy.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou, ani sekom.
Doklad preukazujúci
zlozenie zábezpeky:

1,

Original

potvrdeného

príkazu

na

úhradu

peñaznych

prostriedkov

v prospech drazobníka vo vyske drazobnej zábezpeky, za predpokladu ich
riadneho pripísania na úcet drazobníka do otvorenia drazby.
2, Original bankovej záruky vo vyske drazobnej zábezpeky, znejúcej na úcet
drazobníka.

3, Osvedceny odpis notárskej zápisnice ozlození drazobnej zábezpeky do
notárskej úschovy v prospech drazobníka.
Lehota na zlozenie
zábezpeky:

Do otvorenia drazby.

Vrátenie drazobnej
zábezpeky:

Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby.

Obhliadka
predmetu drazby:

Obhliadka predmetu drazby sa uskutocnívtermínoch:
1, 20.04.2015 o 12,00 hod.
2, 27.04.2015 o 12,00 hod.

Miesto konania obhliadky je pred rodinnym domom so súp. c. 966 na ulici
Pod rybou c. 13 v Banskej Bystrici, okres Banská Bystrica.

Obhliadka

sa

uskutocní

po

predchádzajúcom

telefonickom

dohovore

s drazobníkom, najmenej jeden den vopred, na t.c.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.
Prava a závazky
viaznuce na

predmete drazby:

TARCHY:

1, Na pare. c. 5148 + c. s. 966 na p. c. 5148: Zálozné pravo pre pohradávku

LUDOVÁ BANKA, akciová spolocnost', Vysoká 9, Bratislava, ICO: 17 321 123 c.
zml. V 2843/2007 zo dña 22. 6. 2007 - VZ 1133/2007
2, Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c.EX 7/2015-28

zo dña 25.3.2015 (zápis do KN 30.3.2015), súd. ex. JUDr. Peter Baranay,
Ventúrska 16,811 01 Bratislava - cz 956/2015

POZNÁMKY:
1, Oznámenie zálozného veritefá Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00
Bratislava, ICO: 17 321 123 zo dña 28. 10. 2014 o zacatí vykonu zálozného
prava (V 2843/2007) - CZ 3119/2014
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Notar osvedcujúci
priebeh drazby:

JUDr. Viera Kalinová - notar
sídlo: Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica

Spósob úhrady ceny

dosiahnutej

vydrazením:

Vydraziter je povinny zaplatit' cenu dosiahnutú vydrazením najneskór do 15
dní od skoncenia drazby na úcet drazobníka vedeny v Sberbank Slovensko,
a.s.,

c.

úctu:

Drazobná

SK7831000000004360014818,. variabilny symbol

zábezpeka

sa vydrazitefovi

zapocítava

do

ceny

1262014.

dosiahnutej

vydrazením.
Nadobudnutie

vlastníckeho prava
k predmetu drazby:

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydrazením vydrazitefóm v stanovenej lehote,

prechádza na vydrazitefa vlastnícke pravo dñom udelenia príklepu. Pravo
uzívat' predmet drazby prechádza na vydrazitera odovzdaním predmetu

drazby zápisnicou o odovzdaní. Predmet drazby odovzdá predchádzajúci
vlastník po predlození osvedceného odpisu notárskej zápisnice z drazby do
piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením, o com sa vyhotoví
zápisnica o odovzdaní predmetu drazby. Vydraziter obdrzí dve vyhotovenia

osvedceného odpisu notárskej zápisnice z drazby; jedno vyhotovenie zasle
drazobník

príslusnému

okresnému

úradu,

katastrálnemu

odboru

bez

zbytocného odkladu.

V zmysle §151ma ods. 3 zákona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka

pri

vykone zálozného prava záloznym veriterom, ktorého zálozné pravo je
v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé,
sa

záloh

prevádza

nezat'azeny záloznymi

právami

ostatnych

záloznych

veritefóv.
Podmienky
odovzdania

predmetu drazby
vydrazitelbvi:

Ak nadobudol vydraziter vlastnícke pravo k predmetu drazby, predchádzajúci
vlastník je

povinny

odovzdat' predmet drazby na

základe

predlozenia

písomného potvrdenia ovydrazení predmetu drazby a dolozenia totoznosti

vydrazitefa do piatich dní odo dña zaplatenia ceny dosiahnutej vydrazením.

Drazobník na mieste spíse zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby. Zápisnicu
o odovzdaní predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastník predmetu

drazby, vydrazitef a drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrzí
predchádzajúci vlastník predmetu drazby a dve vyhotovenia vydraziter. Ak
niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísat' alebo ju prevziat', tato
skutocnost' sa vyznací v zápisnici a zápisnica sa povazuje za odovzdanu aj tejto
osobe; o tom drazobník tuto osobu poucí.

Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby znása
vydrazitef. Tato povinnost' sa nevzt'ahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli,
ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník alebo drazobník, alebo
ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpecenstvo

skody na predmete drazby prechádza z navrhovatefe drazby na vydrazitera
dñom odovzdania predmetu drazby; v ten isty den prechádza na vydrazitera
zodpovednost' za skodu spósobenú v súvislosti s predmetom drazby. Ak je
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vydrazitel'vomeskaní s prevzatím predmetu drazby, znása nebezpecenstvo
skody a zodpovednost' za skodu.
Poucenie:

V prípade, ak sa spochybñuje platnost' záloznej zmluvy alebo boli porusené
ustanovenia zákona o dobrovomych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze
tym bola dotknutá na svojich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost'

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 v case
príklepu hláseny trvaly pobyt podra osobitného predpisu; v tomto prípade je

mozné domáhat' sa neplatnosti drazby aj po upiynutí tejto lehoty. V prípade
spolocnej drazby bude neplatná len tá cast'drazby, ktorej sa takyto rozsudok
tyka.

Osoba, ktorá pódala na sude zalobu o urcenie neplatnosti drazby podl'a
predchádzajúceho odseku, je povinná oznámit' príslusnému okresnému
úradu, katastrálnemu odboru zacatie súdneho konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnost' drazby sú navrhovater drazby,
drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd urcil drazbu za neplatnú, úcinky
príklepu zanikajú ku dñu 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 a ak neumoznil vlastník

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

Za správnost': Alexandra Pech

MESTSKY URÁ.D
BANSKÁ BYSTR1CA

V Bratislave 8. apríla 2015

Vyvcscné dña:

13. APR. 2015

Zvesené dña:

drazybrWk

DRAZOBNÍK, s.r.o.
poapis

Ing/BcyMichal Sedlacko
konatel'

Rovnopis tohto oznamenia o drazbe, s úradne osvedcenym podpisom navrhovatel'a drazby, je ulozeny u drazobníka

(§ 17 ods. 8 zákona o dobrovolnych drazbách).
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