Bmski Éystrica

DRA2BY& REAUTY

-Ozhámenie o dobrovoPnej
PDS c. 10/14-2015
Oznaíenie draáobníka:

Profesionálna drazobná spolocnosf, s.r.o.
Masarykova 21,040 01 KoSice
ICO: 36 583 936

.

'

■

-

.

'

'

zapísaná v Obchodiiom registri Okresného súdu v Kosiciach I oddicl1 Sro
vlozkaci'slo: 15388/V
_
.
'
zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzutikom, konatel'om spolocnosti
Navrhovater1 draáby:

Slovcnská sporitePña, a.s.

TomáSikova 48, 832 37 Btatislava

ICO: 00 151 653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,

vlozkac. 601 /B

oprávnení tonar1: Ing. Miroslava Bartánusová, specialista odd. Vymáhania

nesplácanych pohTaaávok, Rkdenie úverovéhd rizika retail
JUDr. Dagmar Lancaricová, specialista odd. Vymáhania nesplácanych
pohl'adávok, Rkdenie úverového ñzika íetail

Dátum konania dta£by:

24. jun 2015

Miesto ko&ania draíby:

; }í. .

■

10.30 hod.

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, NaTrostóch- 22 - prízemie, 974 01

, ■

Opakovanie draáby:

¿as otvoretiia draáby:

Banská Bystxica

,

opakovaná drazba (2. kólo)

■

.

'

OKiiacenie predmetu draáby: Predmetom draáby je súbor nehnutePnosti a to:

r. byt c. 3 na.1. p vo vchode c. 10 bytového domu so súp. císlom 6181 nachádzajúcom sa na parcele
reg. ,,C c. 2530/1 vo vymere 674 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

-

podiel pdestomJ;na spolocnych castiach
k pozemku vo veTkosti: 7824/440622,

a spolocnych zaradenkch domu a spoluvlastoícky podiel
.

\.

zapísané na IV c. 1660 vedenom Okresnym úradom Banská Bystrica - katastrálny ódbor, obec Banská Bvsuica.
icatastralnc xizemie Sásová, (d*dej len ,,predmet draáby").

Opis predmetu dtaáby: Byt c. 3 sa nachádza na prvom pcschodí v obytnom dome typ U-65 na Javomíckej ulici

c, 10 v Bánske] Bystnci. Pozostáva z troch obytnych miestností a príslusenstva. K bytu prislúcha logeia Vvmera
bytLi bez pivnice je 76.85 m2.

&&

J

Predmet dtaiby sa draéí v stave ako stojí a lezí v den drazby.
■

■

■

■

Opis stavu predmetu draíby: Popis bytového domu: Obytny dom má jedno podzemné a 12 nadzémnych
podiel. Bytovy dom bol zatepleny v r. 2013, stresná konstxukcia je vyhotovená ako nova vrátane strcsnei krytLy
Presklenie schodiskovych stien je vyhotovene z plastovych-profilov. Vo vstupnej chodbe do obytného domu

v casü pred %-yVahmi je polozená nova keramická dlazba, okná aj dvere na obymom domé bou vymenené za nové
vroku.2010.

.

.

■ ■

J

■

■

Popis bytu: Byt c.3. pozostáva zo vstupnej chodby, troch izieb, kuchyne, kúpeTne, WC, spajze a prísiusenstvom

bytuje pivnica v, podzemnam podkzí obytného domu. Podlaha vo vstupnej chodbe je v jej prednei casti

vyhmovená z keramickej dlaáby, v zadnej casti chodby a v kuchyni je podlaha vyhotovená ako kobercová V spálni
a v detskej-izbe sú podlahy taktitó kobercové a v obyvacej izbe je podlaha vyhotovená áko plávajúca laininárová:
V kupeTni a vo WC sú podlahy vyhotovene z keramickej dlazby a- v- spajzy je podlaha z PVC. Podlaha na loeeii je
vyhotovená z kerainickej dlazby, loggia je z kuchyne. Vstupné dvere do bytu sú bezpecnostné, okná sú vymenené
za plastovc s izolacnym dvojsldom. Na vsetkych oknách sú instalované bezpecnostné fóUe a okná sú vybavené

plastovymi zalúziami. Vnútorné úpravy stien sú vyhotovene ornietkW Bytové jadro je umakartóvé nastriekané

variopájntom. V kúpePni sá nacHádza hydromasáina vana; ktorá je vsak v zlom technickom stave s dizájnovou

ypdovodnou batériou, umyvadló. je obycajné s kohútikoyou vodovodnou batériou. V kúperni je vyhotoveny
' strópny-podhTad, do ktoiého sú osadeñé bodové svietidláí Odvetranie je riesené rnalym odt'ahovym ventilátorom.
Vo, WC je.taktiez vyhotoveny nástrek: variopaíntQm a odvetranie je riesené malym odt'ahovym ventilátprom.
VoWC jé osadená WC misa typ Combi. Bytové. jadro je pomerne v zlom technickom stave .pretoze je
hez základnej údrzby. Vó vsrupnej chodbe sa nachádza vstavaná skriña. V chodbe je vyhotoveny dreveny obklad
4o. vysky cea 1,10 m. V kuchyni je osadená ■ kuchynská linka s plynovym sporákóm a s élektrickou rúrou,
nadküchynskou linkoú.je osádeny; digestor. Drezové umyvadló. je nerezové s odkvapkávacom a "pákovou

yodovodnou batériou. Vyhotoyeny je aj keramicky. obklad stien okolp kuchynskej" linky. Kúrenie jé riesené
plechovfmi panelovymiradiátórml Pivnica má steny vyhotovené ako latkové priecky. V byte bol pred 15rokmi
yyhótoyeny novy rózvod elektrickej energie a to v bytovom jadre. Byt má audiouvrátnika a y.byte je namontovaná
E2S; ■. '■
;
■..'■■
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PÓDLAHOVÁ PLOCHA
pByvack izba 5,2*5,45

17,94

Detská izba 4,6*3,45

15.87

Spálña 3,45*4,6

15,87

Knchyña 3,45*2,5+2,0*0,8.

10,23

'fia 1,85*1,55

.

2,87

WC 0,8*1,85

■íl-,48

Vstupnáchodba 1,7*2,38+3,45*1,95

10,77

Kpmóra. 1,7*1,07

1,82

Vyméta bytu bez pivnice

76,85

Práya a závazky viaznuce na predmeté diaáby:
LV&1660.k.ú. Sásóvá

Poznámíta:

Upbvedoinenie p zacatí exekúcie zriadením1 exekucného zálozného ptáva c. Ex 649/13 zo dña
9.10.2013vsúd^ ex. JUDr. Julia Kubjatková, Nám. MR:Stefánika 44, 9f7 01 Brezno -1627/2013

Po2oán>ká:

Upovédomeoie o; spósobe exekúcie znadením -exekucného zálozného prava, c. Ex 649/13 zo dña
4.tt.2013i.sud._ex. JUDr. Julia Kubjatfeová, ÍSIám. M.R.átéfánika 44,977 01 Brezno -1795/2013

Poznámka:

'Qznámenie Sloyenská sporitel'na, ais., Tomásikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00 151 653 o zacatí

vykonu zálozného prava formou dobrovol'nej drazby c. 0292/5340/2014 zo-dña 1212.20Í4' - cz
2228/2014

- Poznámka:

fe:-

"

,

'

. .

"Oznámenie c. :PDS 10/7-2015 Má zo dña 16.4.2015 o zacatí vjíkortu zálozného prava' záloznym'
veñteFóm: Slóven^ká sporiteTña, a.s.,^Tomásikova 48, 83237 Bratislava, ICO 00151653 a to formou
dobroyoPnej drazby drazobníkom:.Profesionálna drazobná spoldcnosf, s.r.o., Masarykova 21 04001
Kosice,IÓÓ ¿6583936- 735/2015

ZÁKONNÉ ZÁLO¿NÉ PRAVO V ZMYSLE § Í5, Z 1.82/93 ZB. V PROSPECH VSETKÍCH
OSTATNtCH VLASTNÍKOV BYTOV OBYTNÉHO DOMU ¿ t. 6181 - 49/2000
Na byt c.3/1. posehodie, vehod 10 a podiel 7824/440622 k pozemku a na spolocnychcasüach

a zariadenkch domu: Zálozné pravo pre poriTadávku Sloyenská sporiteTña, a-s;, Tomásikova 48, 832
37 Bratislava, itO: 00 151 653 c. zml. V 1347/2009 zo dña 23. 4. 2009 , VZ 488/2009
Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX 649/13 zo dña 4.11.2013 (zápís do.

KN 11.11.2013), súd. ex.JUDr.JuliaKubjatková,Nám. AÍR.Stefánika 44,977 01 Brezno -1792/2013-

Na byt ■&, 3/I-. posehodie, vehod 10 a podiel 7824/44Ó622 k pozemku .á na spolocnych castiach
a zaáadeniach dpmü: Zálozné pravo pre póhTadávku Mesto Banská Bystrica, Geskoslovenskej armády

26, 974 01 Banská Bystrica c/OEM-DP-126248/20936/2014-Jazo dña 8.8.2014-1919/2014

Iné údaje:.

Obytny dom es. 6181, Javomícka c. 10, Banská Bystrica

Qhodnotenie predmetu dtazby:

'-J

Cíalo znaleckého
;

Mejao znalca;

Dátum vyhotovenia:

VSeqbecná cena odhadu:

Ing. Koloman Kovalík

11.03.2015

51.300,00 €

posudku:

27/2015 '
Najniá&ie podaiiic:

:

46.170,00 €

.

Minimálne prihodenie:

200,00 €

Vyéka drazobnej zábezpeky:

10.000,00 €.

Sposob zloáenia draSobnej zábezpeky:

1. bezhotovostny ptevod na úcet draáobníka c. IBAN: SK670900O000005O37766838, vedeny vSloveaskej
sponteFni, a.s.,
. .
...

2 vhotóvosti, veuíách, do'pokkdne diaáobníka ña ádrese Kukuéínova 7, KoSice, alébo vdeó konanía drazby

v micste konánia draáby do pokladne diazobníka,
"3. banková záruka,

.

: ■'■''.'

.

.

4- notárska úschova.

;

-.

'

\

Drazobnú-zábezpeku nie je moáné zloáít* platobnou kartou ani sekom.

■■

.

. ,

.

'

Doklad preukazujúci zloáenic drazobncj zábczpeky:
Original vypisxi... z bankového^ ú¿tu,. potprdenie
o vkladé. pénaznych pibstáedkoy na' bankovy úcet v hotovosú (úcastník budé.pripusteny k dtaébe, afc do otvoienia

draáby bude draépbn'á zábe^ieka pñpísaná na úcet drazobníka), pnjmovy pokktdniai^ doklad draáobnika, banková
záxuka v prospech ctóobníka s -vyhradou prevodu platby po doruccní zápisnice- ovykonaní draáby
zapredpokladu,.ze úéastník dráíby sa stane vydrazitefom, -notáiska úschova v' prospech drazobñíka s vyhradou
prevodu platby po dpríícení zápisnice o vykonaní drazby za predpokladu,; ie úcastník drazby sa'stane
vydr<iziterom.

.

-

• .

Lehota. na zloáenie;

* ■' '

■ ■

.

.■

;

do otvorenia drazby

Spdsob vrátenia drazobíie¡ zábezpefcy: Draáobník bez zbytocného ódkladu po skohcení drazby-vráti
úcastníkovi drazby, ktorylpredmet drazby nevydrazil, zlóéenú draáobnú z'ábezpéku alebo zabezpecí jej vydañie

z notárskejúschovy. Iistíriu preukázujúcu vydanie bankovej zárúky predloáenú úcastoíkom drazby, ktoif ptedmet
drazby; nevydraül, óiaiobaSk bez zbytocného odkladu vráti úcastníkovi drazby, najneskór vsak do 5 dní

od skoñfienia drazby álebo od upustenía qá drazby.

Spdsob úhrady ceny dosiahnutcj vydrazením: VydraziteT. je povinnf uhradit' ceau dosiahnutú: vydrazením

najneskóf do i 5 dní odo "dña skoncenia draáby na úéet draáobníka c. IBAN: SK6709000000005037766838,^

vedeny v Slovenskej sporiteTni, a.s. Drazobná zábezpeka sa vydraáiteTovi zapocítava do ceny dosiahnutej
vydrazením.'.

Úca$tník drazby.

:

.

...

•

.

..

.

Ücafetníkoin draáby móze byf osoba, ktorá spiña podmienky üstanovené zákonom

c 527/2002 Z. z.. o dpbrovprnych draábáqh a dostavila sa s cieromurobif podanie. Ostatné osoby platia vstupné
3,32 € Upozomujémé ySetky .osoby, ktoré majú k predmetu diaáby predkupné alebo iné prava, áe ich móáu
preukázaf najneskor do zacátia draáby a mózu ich upldtnif na drazbe ako drazitelia.
Obhliadkaptedmetu dtáíby, dátum á cas:

Obhliadka-1:17,06:2015 o 1 Í.0Ü hod.
Obhliadka 2:18.06.2015 6 17.00 hod.

Organizaíné opatrenia; .Stretnutie. záujemcov oobhliadku predmetu drazby sa üskutocní po predchádzajúcej.
dohode.s draáobníkorn, nájmenej den vopred. Blizsie informácie tykajúce sapbhliadky: 0911 420 800.
Nadobudnutie vlastníckelio prava k predmetu draáby^ Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza
na vydcaziteTa' udelenán príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením vustanpvenej lehote, Dtaápbník
vydá bez: zbytocnélio odkládu po nadobudnutí vlastníckeho ■ alebo ínébo prava vydraáitefovi potvrde^iie"
ovydrááení predmetu draáby a v prípadoch, vktorych sa o priebehu draáby spisuje notárska üápisnica vydá
draáobník vydraáiteTovi dve vyhptovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice.

Notar, ktory osvedcí priébeh draíby notárskou zápisnicou:
JUDr. Zora Belková, notar so sídlom: Na Troskách 22 - prízemie, 974 0.1 Banská Bystrica,
Podmioalíy odovzdanja predmetu drazby:

1.

■

■

.

.

Pó nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocncho

odkladu vydraziteFovi predmet draáby a Hstiny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby a vydraziteF
prevzátie predmetu drazby písomne potvrdí.

2.

Ak ide o nehnutel'nost', podnik alebo jeho cast5, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat5 predmet drazby
na: základe predlozenia osvedceného odpisu. notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydraziteTa
bez zbytocnych priet'ahov. Drazobník je^povinny na mieste spísat1 zápisnicu o odovzdaní predmetu draiby.
Zápisnicu o odovzdaní.predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydraziteF a
drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhótovcnia dostane vydrazitel'^
Ak niektorá osóba pdmietne, zápisnicu podpísaf alebo ju prevziat", tato akutocnost5 sa vyznací v zápisnici a

3.

Vsetky. náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydrazitel'. Tato povinnosf sá
nevztfahujc na-náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlasmíkj majiteT

zápisnica sa povaéuje za odovzdanú aj tejto osobe.

.

"

. alebo drazobník álebó ak im tieto['náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
'•'A ',:'

' '

4.

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

Pou£cnie:

^ . Y píípade, ák-bbli porusené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym,
bola dotknutá na svojich právach, poziadat' súd, aby urcil neplatnost' drazby. Pravo domáhat5 sa urcenia
.; .neplatnósti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príkíepu, okrem pripadu, ak dóvody
■:^neplatnósti drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má

•predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case príkíepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona c..253/1998 Z.z.
phlásení pobytu obeanov Slovenskcj republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení zákona
>c. 454/2004 Z.Z., y tomto prípade je mozné domáhat' sa neplatnósti drazby aj po uplynutí tejto lehoty.
V prípade spolocnej drazby bude néplatná len tá cast5 drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.
2.
Osoba, ktorá pódala ña sude zalobu podl'a bodu 1 písmena z tohto oznámenia o drazbe, je povinná oznámit'
príslusnej správe.katastra nehmiterností zacatie súdneho konania.
■
.
'.
3.
Ucastníkom súdneho konania o neplatnost1 drazby podTa bodu t písmena z tohto oznámenia o drazbe sú
navrhoyáter. drazby, drazpbník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 2 písmena
z tohto oznámenia o drazbe.

.

, .

4: .■ Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepuzanikajú ku dñu príkíepu.

5.

.

Neplatnosf drazby nie je mozne . vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatía drazby, ak bolo prícinou
>: oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste alebo

■ ak ncumoznil vlastník predmetu drazby, áko aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo,

■ ■.. vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.

■ .

za Navrhovatera: V Bratiskve dñJ*^,,i^..z[... 2015 .

Ing. MífosIav^Bartánuspvá
speciaüstapdd/Vymáhania nesplácanych pohl'adávok

JUDr. Dagmar Lancaricová

Riadenie úverového rizika retáil

Riadenie úverového rmka retail

Sloveriská sporiteFña, a.s. .'

specialista odd. Vymáhania nesplácanych pohl'adávok
Slovenská spoñteríía, a.s.

rv-K©siciach dña: .....!; „,:. 2015
1- —r ——

1MESTSKY URAD

■
vxMgr. Járosfav Dzurik
koíratcXspolocnosti

ProfesionaInaT±ia¿ubirá sTSólócnost

BANSKÁ BYSTR1CA

Vyvcscii'é dña:

3.JÚN2015

Zvescné dña:

podpis1

