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Drazby a aukcie, s. r. o.
Flámska 9783/1, 036 01 Martín,

ICO 36 751 642, IC DPH : SK 202 23 55 170
zapísaná v Obchodnom regístri Okresného súdu Zilina, oddiel: Sro, vlozka: 18739/L
tel.: 043/ 422 41 68

OZNAMENIE O DRAZBE
Draáby a aukcie, s.r.o. ako draiobník oprávneny kvykonu dobrovol'nych drazíeb v zmysle § 17 zákona 6. 527/2002 Z.z.
o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona 6 .323/1992 Zb. o notároch a notárskej cinnosti ( Notársky poriadok ) v znení
neskorgích predpisov zverejñuje na základe návrhu nasledovné oznámenie o drazbe

Drazby a aukcie, s.r.o.

Oznacenie drazobníka :

sídlo: Flámska 9783/1, 036 01 Martín
konajúci: Martín Hudec, konatel'

100:36 751642

ICDPH:SK202 23 55 170
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Zilina, oddiel: Sro,
vlozka Císlo : 18739/L

Oznacenie navrhovatel'a

Ceskoslovenská obchodná banka, a. s.
sídlo: Michalská 18, 815 63 Bratislava

100:36 854 140

DIC:2022502768
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa
vlozka Císlo: 4314/B
Zastúpen^:
Mgr. Lucia Novanská- právnik, oddelenie vymáhania retailovych úverov

JUDr. Daniela Lubyova- právnik, oddelenie vymáhania retailovych úverov

Miesto konania drazby:

v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martín, miestnost' C.d. 106

Dátum konania drazby :

18.6.2015

¿as konania drazby :

10:00 hod.

Opakovanie drazby :

Tretia opakovaná drazba

Predmet drazby:

Nehnutel'nosti nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obci Banská Bystrica,,

katastrálne územie Sásová, Okresny úrad Banská Bystrica- katastrálny odbor ako:
l.na LV C. 2577:
- stavba - rodinny dom súp. c\ 3334, ktory je postaveny na pozemku - parcele C-KN

pare. c". 1494/3 apárcele C-KN pare. C. 1495/3 vpodiele 1/6 + 5/6 (právny vzfah
k parcele C-KN parc.C. 1495/3 na ktorej lezí stavba 3334 je evidovany na liste
vlastníctva C. 2578)

- pozemok - parcela C-KN pare. C. 1494/3 ovymere 184 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/6 + 5/6

- pozemok - parcela C-KN pare. 6. 1494/2 ovymere 101 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/6 + 5/6
2.na LV £. 2578:

- pozemok - parcela C-KN pare. 6. 1495/3 o vymere 4 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria vpodiele 1/2+1/2, na ktorom je postaveny rodinny dom súp. C.
3334

Opis predmetu drazby :

Dom sa nachádza na ul. Kpt. Otakara JaroSa 6. 5, v krajskom meste Banská Bystrica,

jedná sa o obytnú mestskú Casf Sásová, okoütá zástavba sú RD Standardného
vybavenia, vzdialenosf úzkeho centra mesta je cea. 1,6 km. Terén je rovinaty, prístup
zo spevnenej komunikácie, moánosf napojenia na vSetky verejné rozvody IS. V
meste je kompletná obCianska vybavenosf aj

doprava. Dom nema dokoníené

niektoré konStrukéné prvky, vyzaduje kompletnú drzbu. Orientácia miestností je na

juh aj sever. V mieste je bezná hluCnosf a praánosf od dopravy, ziadne prírodné
lokality v bezprostrednom okolí, minimálna moznosf rozSírenia. V tesnej blízkosti,
zo severnej strany stavby, sa nachádza ru5ivo pósobiaca nedokonCená zanedbaná
stavba, a mala vymera pozemku, robia nehnutel'nosf problematicky predajnú na
realitnom trhu.

Opis stavu, v akom sa

predmet drazby nachádza:

Rodinny dom súp.c". 3334 na parcC.1494/3 a 1495/3 v k.ú. Sásová

NakolTco dom bol len CiastoCne sprístupneny, nebolo sprístupnené prizemie domu, e

pouzity popis stavby z predlozeného znaleckého posudku, popis v Casti domu ktorá
bola sprístupnená je v súlade so skutoCnym stavom zistenym pri miestnej obhliadke
Upozornenie: vzhl'adom na to ze dom nebol úplne sprístupneny, uvazované
konStrukcie a vybavenie v zmysle ZP íf. 99/2012 sa nemusia vyskytovat' alebo
moze byt' v inom prevedení.

Popis stavbv prevzaty z predlozeného posudku:
Rodinny dom C.súp.3334 je murovaná stavba, ktorá má jedno podzemné, jedno
nadzemné a jedno podkrovné podlazie. VsúCasnom období je na kazdom podlazí
samostatny byt, vminulosti sa suterénne aprízemné podlazia vyuzívali ako

reStaurácia. Podl'a zistení pri miestnom Setrení a podl'a predlozenych podkladov bol
póvodny rodinny dom postaveny v roku 1967, nadstavba podkrovia bola vyhotovená
v roku 2004 a prístavba schodiska v roku 2007 /zatial' nie je dokonCená/, pre vypocet
opotrebenia lineárnou metódou stanovujem vek stavby od roku 1967, pristavieb od
roku 2004 a 2007 azivotnosf nehnutel'nosti na 100 rokov. Objekt je situovan^ na
mierne svahovitom teréne, dom stojí s prieCelím do ulice na juznú stranu, pódorysne
je postaveny do tvaru L, suterénne podlazie je polozapustené do terénu v priemernej
híbke 1 - 2m so zvislou izoláciu, základy sú betónové pásové, obvodové konStrukcie
sú murované z tehlového muriva v hrúbkach od 300 do 450 mm, deliace konStrukcie
sú murované. Stropy nad suterénom aprízemím sú zelezobetónové monolitické
s rovn^mi podhl'admi, nad podkrovím sú stropy drevené trámové s podbitím, strecha
má sedlovy tvar a v Casti pódorysu prechádza do pultovej strechy, krytina je
z asfaltovych 5indl'ov, klampiarske konStrukcie sú pozinkovaného plechu. Vnútorné
aj vonkajSie omietky sú vápenno cementové hladké, fasádna omietky z dvornej strany
domu nie je dokonfiená, podlahy sú v suteréne vaCSinou z keramickych dlazieb,
vobytnych miestnostiach prfzemia lepené povíakové zPVC, vobytnych
míestnostiach podkrovia textilné, okná sú vsuterénnom podlazí plastové, vprízemí
apodkroví drevené zdvojené, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené. Objekt je
napojeny na elektroinStaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku zemného plynu
z verejn^ch sietí, vykurovanie je ústredné, zdrojom je plynová kotolña v suteréne
domu, na ohrev TÚV slúzia zásobníkové ohrievaCe, jeden v suteréne ajeden
v podkroví. DispoziCne sa v kazdom podlazí nachádza samostatny byt, v suteréne je
podbránie prechodné do dvora domu, v dvornej Casti je pristavaná prístavba
schodiskového priestoru, z ktorého sú prístupné prizemie aj podkrovie, do prízemia je
vstup aj z uliCnej strany cez prestreSenú verandu. V suteréne sú dve izby, kuchyña,
kúpel'ña, WC, sklad, kotolña a prechodné podbránie. V kuchyni je nerezovy dvojdrez
aplynovy sporák, vkúpel'ni je vana aWC, vmiestnosti WC sú dva nástenné
keramické pisoáre, keramické obklady WC sú obité. V prízemí sú tri izby, kuchyña,
Spajza, kúpel'ña, WC, chodba abalkón. V kuchyni je krátka linka /l,20m/
s nerezovym drezom a plynov^m gporákom, v kúpel'ni je sprchovy kút a umyvadlo,
samostatné WC je s umyvadlom. V podkroví sú tri izby, kuchyña, kúpel'ña s WC,

chodba a veranda. V kuchyni je linka dízky 4,60m s nerezovym drezom, elektrickym
sporákom adigestorom, vkúpel'ni je sprchovy kút, umyvadlo a WC. Vodovodné
batérie sú pákoví nerezové, vkúpel'niach aWC sú keramické obklady. Prístavba
schodiska zatial' nie je dokonííená, nedokonCené sú aj povrchové úpravy schodiska
a vnútorné omietky.

Vzhl'adom na vek domu, jeho nedokonCenosf a zisten^ stavebno - technicky stav je
zivotnosf uvazovaná 95 rokov.
Vodovodná prípojka
ZaCiatok uáívania v roku 1967.
Vodomerná Sachta

ZaCiatok uzívania v roku 1967.

K;malizaíná prípojka

ZaCiatok uzfvania v roku 1967.
Plynová prípojka

ZaCiatok uzívania v roku 1990.
PrístreSok

ZaCiatok uzívania v roku 2004.

Opis práv a závazkov

viaznucich na predmete
drazby .

Na LV C. 2577:

NA PARC.1494/2,1494/3 A C.SÚP.3334 NA P.6.1494/3 A 1495/3 : ZÁLOZNÉ
PRAVO PRE POHL'ADÁVKU CESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA , A.S.

PRAHA 1- NOVÉ MÉSTO, NA PRÍKOPÉ 854/14 ICO: 00001350 C.V3302/2004
ZO DÑA 21.9.2004- 989/2004
ExekuCn^ príkaz na zriadenie exekuCného zálozného prava C.EX 213/12 PK zo dña
11.9.2012, súd. ex. JUDr. Peter Kohút, MiCinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica 1382/2012

NA PARC.1494/2,1494/3 A C.SÚP.3334 NA P.C.1494/3 A 1495/3 : ZÁLOZNÉ

PRAVO PRE POHEADÁVKU CESKOSLOVENSKA OBCHODNÍ BANKA , A.S.
PRAHA 1-NOVÉ MÉSTO, NA PRÍKOPÉ 854/14 IÓO: 00001350 C.V
3302/2004 ZO DÑA 21.9.2004- 989/2004

Exekudn^ príkaz na zriadenie exekuCného zálozného prava c.EX 213/12 PK zo dña
11.9.2012, súd. ex. JUDr. Peter Kohút, MiCinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica 1382/2012
Poznámka:
Upovedomenie o zaCatí exekúcie predajom nehnutel'ností a zriadením exekuCného
zálozného prava C.k. EX 213/12 PK zo dña 8.8.2012, súdny exekútor JUDr. Peter
Kohút ,MiCinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica (zákaz nakladania s
nehnutel'nosfami) - Cz 1072/2012
ZaCatie vykonu zálozného prava veritel'a Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.,

Michalská 18, 815 63 Bratislava (ICO: 36 854 140), formou odpredaja-Cz814/2013
Oznámenie o konaní dobrovol'nej drazby drazobníkom Drazby a aukcie, s.r.o.,
Jilemnického 4012/30, 036 01 Martín, ICO: 36 751 642-201/2014

Oznámenie C. 130372 zo dña 11.3.2014 o konaní dobrovol'nej drazby drazobníkom
Drazby a aukcie, s.r.o., Jilemnického 4012/30, 036 01 Martín, ICO: 36 751 642 - Cz
476/2014
Na LV g. 2578:

NA

PARC.1495/3

-

ZÁLOZNÉ

PRAVO

PRE

POHL'ADÁVKU

CESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA , A.S. PRAHA 1-NOVÉ MÉSTO,
NA PRÍKOPÉ 854/14 ICO: 00001350 C.V 3302/2004 ZO DÑA 21.9.2004989/2004
ExekuCny príkaz na zriadenie exekuCného zálozného prava C.EX 213/12 PK zo dña
11.9.2012, súd. ex. JUDr. Peter Kohút, MiCinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica 1382/2012

na
parc.1495/3zálozné
pravo
pre
pohl'adávku
Ceskoslovenská obchodní banka , a.s. praha i- nové mésto,
na príkopé 854/14 ico: 00001350 c.v 3302/2004 zo dña 21.9.2004989/2004

Poznámka:

Upovedomenie o zaCatí exekúcie predajom nehnutel'ností a zriadením exekuCného
zálozného prava iS.k. EX 213/12 PK zo dña 8.8.2012, súdny exekútor JUDr. Peter
Kohút , MiCinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica (zákaz nakladania s
nehnutel'nosfami) - Cz 1072/2012

Zacatie vykonu zálozného prava veritel'a Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.,

Michalská 18, 815 63 Bratislava (iCO: 36 854 140), formou odpredaja - Cz 814/2013

Oznámenie o konaní dobrovol'nej drazby drazobníkom Drazby a aukcie, s.r.o.,

Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin, ICO: 36 751 642 - 201/2014

Oznámenie c\ 130372 zo dña 11.3.2014 o konaní dobrovol'nej drazby drazobníkom

Drazby a aukcie, s.r.o., Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin, ICO: 36 751 642 - cz
476/2014

Oznámenie e. 130372 zo dña 18.12.2014 o konaní dobrovol'nej drazby drazobníkom

Drazby a aukcie, s.r.o., Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin, ICO: 36 751 642 - cz
3/2015

Prechod práv a závazkov

viaznucich na predmete
drazby:

Navrhovatel'om drazby je zálozny veritel' éeskoslovenská obchodná banka, a.s., so

sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, l£O: 36 854 140

V zmysle § 15 lma ods. 3 pri vykone zálozného prava záloznym veriterom, ktorého
zálozné pravo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované
ako prvé, sa záloh prevádza nezafazenv záloznvmi právami ostatnvch záloznvch
veritel'ov.

Dátum vyhotovenia

15.12.2014

znaleckého posudku :
Císlo znaleckého posudku:

192/2014

Znalec :

Ing. Jan GreguS, Hurbanova 5/18, 036 01 Martin

Odbor znalca:

stavebníctvo

Odvetvie znalca:

odhad hodnoty nehnutel'ností

Vseobecná hodnota :
Najnizsie podanie :
Najnizsie prihodenie:

Úcastník drazby :

Vyska drazobnej zábezpeky
Sposob zlozenia drazobnej
zábezpeky:

Adresa, císlo úctu

drazobníka na zlozenie
drazobnej zábezpeky:

110.000,00 €
82.500,00 €
500,00 €

Úcastníkom drazby móze byf osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené zákonom 6.

527/2002 Z.z. a ktorá sa dostavila s ciel'om urobit1 podanie. Ostatné osoby platia
vstupné vo vj/3ke 3,32 €. V prípade, ze úcastníkom drazby je právnická osoba, je
povinná predlozir" v^pis z Obchodného registra nie staráí ako 3 mesiace.
5.000,00 €

bezhotovostnym prevodom na úCet / zlozením vhotovosti na úCet drazobníka/
notárskou úschovou / zlozením v hotovosti do pokladne drazobníka /

1. pri bezhotovostnom prevode na úCet - úCet vedeny v ÉSOB, a.s., poboeka
Martin, &. úíitu 40155 23 937/7500 VS 130372

2. pri zlození v hotovosti - úcet vedeny v CSOB, a.s., poboóka Martin,
c\ú£<tu40155 23 937/7500VS 130372

3. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy : Drazby a aukcie, s.r.o.

so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, iCO: 36 751 642.

Lehota na zlozenie

Do otvorenia drazby

drazobnej zábezpeky:

Doklad preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky:

1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie fínanCnych prostriedkov
z úCtu navrhovatel'a za predpokladu ich následného pripísania na úóet drazobníka
2.originálom potvrdenia o vklade peñazn^ch prostriedkov na bankovy ÚCet v
hotovosti vydaného bankou

3.original listiny preukazujúcej zlozenie drazobnej zábezpeky do notárskej úschovy.

Sposob vrátenia drazobnej

Beznotovostn^m prevodom na úfiet úCastníka drazby, bez zbytocného odkladu po

zábezpeky:

skonCení drazby alebo po upustení od drazby, najneskor váak do 5 dní od skonCenia

drazby alebo od upustenia od drazby.

Moznost' zlozenia drazobnej

Nie

zábezpeky platobnou kartou
alebo sekom:

Úhrada ceny dosiahnutej
vydrazením:

Cenu dosiahnutú vydrazením do 6.638,78 € je vydrazitel1 povinny uhradif ihned' po
príklepe, nad tuto sumu do 15 dní, pokial' sa vydrazitel' s navrhovatel'om drazby
nedohodnú inak. VydraziteF je povinny uhraditf cenu spósobmi uveden^mi pri
zlození drazobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na Ú6et drazobníka
alebo zlozením hotovosti na úfiet drazobníka, priCom tato sa zapoCítava vydrazitel'ovi
do ceny dosiahnutej vydrazením. V prfpade bankovej záruky je povinny zaplatif
cenu dosiahnutú vydrazením v plnej vyáke prevodom na Ú5et drazobnfka alebo

zlozením hotovosti na úCet drazobníka. ÚÍStom drazobníka sa vo vSetkych prípadoch
myslí úcet vedeny vCSOB, a.s., pobofika Martin C. Ú5tu 401 55 23 937 / 7500 VS
130372

Obhliadka predmetu drazby:

1. obhliadka
2. obhliadka

8.6.2015
9.6.2015

11:30 hod.
11:30 hod.

V prfpade záujmu nás kontaktujte na tel. C. 0905 500 828, 0918 112 719.

Podmienky odovzdania
predmetu drazby:

Pouéenie podl'a § 21 Zákona
c. 527/2002 Zb.

Ak uhradil vydrazitel' cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza
na neho vlastnícke pravo k predmetu drazby udelením príklepu. Uzívacie pravo
odovzdanfm predmetu drazby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydrazením na
základe zápisnice o odovzdaní predmetu drazby.
VSetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydrazitel'.
V prípade, ak boli poruSené ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze
#m bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby ureil neplatnosf drazby.
Pravo domáhaf sa urCenia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dña udelenia príklepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby
súvisia so spáchaním trestného Cinu azároveñ ide odraábu domu aiebo bytu,
v ktorom má predchádz^ijúci vlastník predmetu drazby v Case príklepu hláseny trvary
pobyt podl'a osobitného predpisu; v tomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti
drazby aj po uplynutf tejto lehoty. V prípade spoloSnej drazby bude neplatná len tá
Casf drazby, ktorej sa talcyto rozsudok tyka.
Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámif prísluSnej
správe katastra nehnutel'ností zaóatie súdneho konania.

Úeastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby sú navrhovatel' drazby, drazobník,

vydrazitel'om predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

Ak vydraziteF zmaril drazbu alebo ak súd urCil drazbu za neplatnú, úCinky príklepu
zanikajú ku dñu príklepu.

Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zafiatia drazby, ak
bolo príCinou oneskoreného zaCatia drazby konanie inej drazby tym istym
draáobníkom 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.

Upozornenie:

Upozorñujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu
preukázaf najneskór do zaCatia drazby a uplatnif na drazbe ako drazitelia

Priebeh drazby osvedcí

Notar JUDr. Vladimír KostovCák, Severná 14, 036 01 Martin

notárskou zápisnicou:

VMartinedña 20.5.2015

Dra£by a aukae, s.r.<

Flámska 9783/1^ <
: 36751642 E&

TeL: OÍ

za drazobníka

Martín Hudec

konatel' Drazby a aukcie, s. r. o.

Rovnopis Oznámenia o clrazbe s overenym podpisom navrhovirtera je v zmysle §17 ods. 7 ztaa 6. 527/2002 Z.z. ulozeny v sídle drazobníka

MESTSKÍ Ú'RAD
SÍ/VNSÍOV BYSTRICA

