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OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ
DRAZBE

Zn. 476/2015
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A.

Drazobná spolocnosf, a.s.

Gunduhcova 3, 811 05 Bratislava

Obchodny register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, VI. c.: 3070/B
Oznacenie navrhovatel'ov: Ceskoslovenská obchodná banka, a.5.
Michalská 18, 815 63 Bratisiava

v Obchodn^mTegistri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa. vlozka c. 4.314/R
B.

DRAZOBtá SPOLOÓVOST,

Tedmet drazby:

■redmetom drazby sú

TiTÍ5 na prízemí, vchod 13, bytového domn ul. Okrizna so súpisnym íislom 1863,

.ostavenom na parcele reg. ,,C'< 5. 923/1, 923/2,923/3

.odiel priestoru na spolocnych catiach a spolocnych zariadeniach domu vo vetosti
S678/238140

spoluvlastnícky podiel o veFkosti 5678/238140 k pozemkom parcely registra «C:
parcelné císlo 923/1 o vymere 237 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné 6íslo 923/2 o vymere 228 m2, zastavané plochy a nádvoria
parcelné císlo 923/3 o vymere 238 m2, zastavané plochy a nádvoria
predmet drazbv sa drazí tak ako ..sto)í a lezí".

Opis predmetu

drazby ajeho stavu:

bez
zjavn/ch závad a nedostatkov, s izoládami proü vode a
bez

roku 2014

bola ukoncená komplexná obnova a revitalizácia byt.domu.

^Sno^tSrsa upiatni, pozdfeny nosn,

murovanych konstrukcií s prefabrikovanynu prekladm a

^efabrtovanycn

stave.uzívany odroku 1965.

Pnnis bvtu c.15 na prízemí bytového dcmu í.súp.1863 obec Banská Bystrica,ul.Okruzn;
c.pop.!3,k.ú.Radvañ

stavebnotechnickom stave ,bez stavebnych úprav

n™^?Zf - V^if osadena vaña so sPrchovou nerezovou batériou,nástenné keramické
umyvadlo,zachod-WC misa s nádrzkou na vodu,podlaha ker.dlazba.

Súcasfou bytu je jeho vnútomé vybavenie. Vybavením bytu je vsetka jeho vnútorná
mstalacia/potnibné
rozvody
vody^lynu.individuálneho
plynovéto

vykurovama!elektromstalácie,kanalizácie/,kuchynská

¡j^ piynoyy

sporák)Vaña,WCJvodomery na studenú a teplú úzitkovú vodu,drezová bateríaVañová
batería so sprchou,okrem stúpacích vedení,ktoré sú urcené na spolocné uzivanie vstavané

sknne,postová

♦oi ?■

.

v

,

\. ■ ,

,

' OLQVaiiC

scnrankaJel.zvoncek.domáci

teefon,vypinace,zasuvky,rolety)infraziarice!osvetl'ovacietelesá,radiátory

Vlastnictvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslugenstva je ohranicené vstupnymi dverami

do bytu a do príslugenstva umiestoeného mimo bytu,vrátane zárubní a hlavnych
uzatvaracich ventilov prívodu teplej a studenej vody)Plynu a elektrickych poisuek pre byt
i vlasmictvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spolocnych eastí a spolocnych zariadení

bytoveho domu a jeho príslusenstva.

Spolpcnymi

cast'ami

domu

sú:

základy
zál

koSkck 'Vch0dy'Sch0diská'V0d0r°™é'n0Srié a
Spolocnymi

domu.strecha.chodby.obvodové
konstrukcie a zvislé nosné

zariadeniami

domu

sú.

praco_vñaJsu§iareñ,kocíkareñJSAT!bIeskozvod;teplonosné,kai1aIizacné)elektrické telefone

pnpojky a to aj v prípade.ak sú umiestnené mimo domu a slúzia vylucne tomuto'domu

viaznuce na predmete
drazby:

Vsetky nasledujúce zálozné prava v prípade üspesnej drazby zanikajú v zmysle "
§ 151ma a § 151md zákona L 40/64 Zb. (Obciansky zákonník) a vydrazitel'
nadobuda predmet drazby bez zafazenia záloznymi právami (s vynimkou

zakonneho zalozného prava):

ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE § 15, Z 182/93 ZB V PROSPECR-

OSTATNYCHVLASTNÍKOVBYTOV DOMU SC. 1863

^OSPECH,

Na byt c. 15/prízemie, vehod 13 a podiel 5678/238140 k pozemkoma na spolocnych
castiach a zariademach domu: Zálozné pravo pre pohTadávku Ceskoslovenská obchodná
banka, a.s., Michajská 18, 815 63 Bratislava, ICO: 36 854 140 c. zml V 1861/2011 zo
dna 13. 5.2011 - CZ 1254/2011

Na byt c. 15/Prízemie, vehod 13 a podiel 5678/238140 k pozemkom a na spoioenyeh
cas mch a zariademach domu: Exekucny príkaz na vykonanie exekúcie zríadením
exekucneho zalozného prava c. EX 1009/14-16 zo dña 14.5.2014, zapísané do KN dna
sudny exekútor JUDr.Jozef Durica, Borovianska c.17,960 01 Zvolen -

Na byt c. 15/prízemie, vehod 13 a podiel 5678/238 140 k pozemkom a na spolocnych
castiach azanademach domu: Exekueny príkaz na vykonanie exekúcie zríadením

t)RÍ¿OBNÁSf>OLO(:\OST. a.

exekuSného zálozného prava c.EX 830/2014 zo dña 3. 10. 2014, súdny exekútor JUDr.
Martín Píry, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Zilina( zápis do KN 7. 10.2014) - cz
3267/2014

.

.

.

, ,

Na byt c 15/prízemie, vchod 13 a podiel 5678/238140 k pozemkom a na spolocnych
castiach azariadeniach domu: Exekucny príkaz zriadením exekucného zálozneho prava
c. EX 2311/13 zo dña 10. 11. 2014, súdny exekútor JUDr. Lucia Uhankova, Namestie
SNP 30, 960 01 Zvolen, zákaz nakladania s nehnutel'nosfami (zápis do KN dña 12. 11.
2014)-CZ3705/2014

Na byt c. 15/prízemie, vchod 13 a podiel 5678/238140 k pozemkom a na spolocnych
castiach a zariadeniach domu: Exekucny príkaz zriadením exekucného zálozneho prava
c. EX 226/14 zo dña 10. 11. 2014, súdny exekútor JUDr. Lucia Ulianková, Namestie
SNP 30, 960 01 Zvolen, zákaz nakladania s nehnutel'nosfami (zápis do KN dña 12.
11. 2014)-CZ 3706/2014

Na byt c. 15/prízemie, vchod 13 a podiel 5678/238140 k pozemkom a na spolocnych
castiach a zariadeniach

domu: Exekucny príkaz zriadením exekucného zálozneho prava c. EX 1265/14 zo dña
10. 11. 2014, súdny exekútor JUDr. Lucia Ulianková, Namestie SNP 30, 960 01 Zvolen,
zákaz nakladania s nehnutel'nosfami (zápis do KN dña 12.11. 2014) - CZ 3707/2014
Na byt c. 15/prízemie, vchod 13 a podiel 5678/238140 k pozemkom a na spolocnych
castiach azariadeniach domu: ExekuCny príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekucného zálozneho prava c. EX 1078/2014-12 zo dña 5.3.2015, súdny exekútor
JUDr. Martín Píry, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Zilina. Zápis do KN dña 10.3.2015
-cz 788/2015

F.
Spósob stanovenia ceny
predmetu drazby.

Hodnota predmetu drazby bola zistená podl'a znaleckého posudku £. 5/2015, ktory
vypracoval znalec Ing. Miroslav Dubec, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie:
stavebná fyzika, odhad hodnoty nehnuterností, zapísany v zozname znalcov, tlmocníkov a
prekladatel'ov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod cislom
910615.

Dátum vypracovania znaleckého posudku: 20.01.2015
41.100,-EUR

G.

Najnizsie podanie:

30.825,- EUR

Minimálne prihodenie

200,- EUR

H.
Drazobná zábezpeka

Spósob

zlozenia

drazobnej zábezpeky.

9.000,- EUR

1.

Bezhotovostny prevod alebo vklad na úcet drazobníka c\ 4002919887/7500, vedeny

v CSOB a.s. s variabimym symbolom 4762015

2.

V hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo v mieste konania drazby.

3.

Banková záruka.

4.

Notárska úschova.

Drazobnú zábezpeku nie je- mozné zlozif platobnou kartou ani sekom.
Doklad preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky.

1. Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vyske drazobnej zábezpek)
Úcastník bude pripusten)> k drazbe, ak do otvorenia drazby bude drazobná zábezpeka
pripísaná na úcet drazobníka,
2. Hotovosf vo vySke drazobnej zábezpeky,

3.
4_

Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Original alebo overenú kópiu dokladu preukazuiúceho notársku úschovu.

D&&QBXÁSPOLOCSOST. ff.s.

Dr.

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky.

Vrátenie drazobnej
iva

tie

zábezpeky.

Bez zbytoeného odkladu po skoncení drazby bezhotovostnym prevodom na ÚCet úcastníka
drazby alebo v hotovosti.

CH.
Sposoo unrai y ceny

dosiahnutej
vydrazením.

ch

ydrazitel'je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokladne v sídle

tf^Untl ^f010™^ Prevodom alebo vkladom na úcet

drazobníka c.

4002919887/7500, vedeny v CSOB a.s. s variabilnym symbolom 4762015 a to do 15 dní
odo dña skoncenia drazby v prípade, ze suma dosiahnutá vydrazením presiahne 6 640 -EUR

v opacnom prípade hned' po ukonceni drazby.

va

ie

Do otvorenia drazby.

I.
Obhliadky predmetu
drazby
Orgamzacne

opatrenia.
I

Nadobudnutie

vlastm'ckeho prava
k predmetu drazby.

1.
2.

01.06.2015 o 10:00 hod.
10.06.2015 o 10:00 hod.

iáujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konanítn obhliadky na tel. c.
Po-Pi, 8 00-16 00.

Ak vydrazitel' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote , prechádza na neh
vlastnicke pravo dnom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez zbytocného odkladu pu
nadobudnuti vlastm'ckeho alebo iného prava vydrazitel'ovi potvrdenie o vydrazení predmetu
drazby avpnpadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá
drazobník vydraáitel'ovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice

Podmienky

odovzdania predmetu
drazby.

1. Po nadobudnuti vlastm'ckeho prava alebo iného prava kpredmetu drazby odovzda
drazobník bez zbytocného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a listiny, ktoré osvedcujú
vlastmcke pravo asú nevyhnutné na nakladanie spredmetom drazby alebo osvedcujú iné

prava vydrazitel'a kpredmetu drazby a vydrazitel' prevzatie predmetu drazby písomne
potvrdi.

^

2.Ak ide onehnutel'nosf, podnik alebo jeho casf, predchádzajúci vlastník je povinny
odovzdaf predmet drazby na základe predlozema osvedceného odpisu notárskej

zapismce a dolozema totoánosti vydrazitel'a bez zbytocnych priefahov. Drazobník je
povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby Zápisnicu

oodovzdaní predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastnik predmetu drazby
vydrazitei' a drazobník. Jedno vyhotovenie zapismce dostane predchádzajúci vlastník
a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísaf
alebo ju prevziaf, tato skutocnosf sa vyznací vzápisnici a zápisnica sa povazuie za

odovzdanú aj tejto osobe.

Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydraziter
Tato povmnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ich svojou vinou
sposobü predchádzajúci vlastník, majitel' alebo drazobník alebo ak un tieto náklady
vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Osoba povinná vydaf predmet drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za skodu spósobenú
omeskaním s odovzdaním predmetu drazby.

Pouceniepodl'a§21
ods. 2 az 6 zákona
527/2002 Z.z.

o dobrovol'nych
drazbách

1. V pnpade, ak sa spochybñuje platnost5 záloznej zmluvy alebo boli porusené ustanovenia
zakona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na
svojich pravach, poziadat5, súd, aby urcil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa urcenia
neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu okrem
pnpadu, ak dovody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného einu a zároveñ ide
o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v Case
príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona c. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu obíanov
Slovenskej republiky aregistri obyvatel'ov Slovenskej republiky vznení zákona c

4D4/2U04 Z.z.3 vtomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí

tejto lehoty. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takvto

rozsuaoK tyka.

DBAZOBXA SPOLQCXOST,

2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1. písmena K tohto oznámenia o drazbe,
je povinná oznámif príslusnému okresnému úradu zacatie súdneho konania.
3. Úcastníkom súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a bodu 1. písmena K tohto
oznámenia o drazbe, sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel1, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 1. písmena K tohto oznámenia o drazbe.
4. Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dovodu 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.
L.
Meno

a priezvisko JUDr. Marta Pavlovicová

notara:

Safárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

Sídlo:

Za drazobníka:

5 -05- 2015

Zazálozného ventel'a:

25 "05- 2015

Podpis:

Podpis:
Mgr. MartinVKrncan
cien predstavenstva
Drazobná spolocnosf, a.s.

JTJDr. Daniela Lubyová

Právnik
Oddelenie vymáhania retailovych úverov
Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.

Podpis:

Mgr. Lucia Novanská
Právnik
Oddelenie vymáhania retailovych úverov

Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.

■vi BSTSKY

liANSKÁ BYSTR1CA

W^'escné ¡lfm:

28. mL 2015

podpis

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podra knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem Dravnsf n^«5m,

narodeni,

totoznost- som zistil(a) zákonnym sposobom. sposob zistenia toi

nm^

Lubyová, dátum
i, ktorého(ej)
/ doklad:

uosu:

Bratislava dña 25.5.2015

íí y

\
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OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Mgr. Lucia Novanská, dátum

^s

., spósob zi

Bratislava dña 25.5.2015
ij íj

1 1 °™f

\ V^V,

!

•s

ERI
orscovnilí pcvwer^ noíárm

Upozornenieí Notar legalizáciou
neosvedcuje pravdivosC skutocností
uvádzanych v Jistine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

