DRAZBY & REALtlY

Oznámenie o dobrovol'nej drazbe
PDS c. 227/14-2014

Drazobník:

Profesión alna drazobná spolocnost', s.r.o.
Masarykova 21, 040 01 Kosice
ICO: 36 583 936

.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Kosiciach I, oddiel: Sro,
vlozkacíslo:15388/V

zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konatel'om spolocnosü

Navrhovatel' drazby:

Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910

Zwettl
Rakúska
republika,
císlo
v obchodnom
registri
(Fimicnbuchnummer): FN 36924 (ako právny nástupca Waldviert er
Sparkasse vonl842AG)
prostredníctvom svoiej organizacnq ziozky:

Waldviettler Sparkasse Bank AG, Jindrichüv Hradec, Klásterská 126/11,
377 01 Ceská repubUka, ICO: 49 060 724, zastúpená Mag. Michael Hag, cien
predstavenstva, Ing. Radek Matéjka, prokurista

Dátum konania drazby:

24. jún2015

Cas otvorenia draáby:

10.00 hod.

Miesto konania drazby:

Opakovaníe drazby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22 - prízemie, 974 01
Banská Bystrica

opakovaná drazbn /2. Kolo/

Oznacenie predmetu draáby: Predmet drazby: súbor nchnuterností zapísany na LV c. 5093 vedenom

OkTesnym úradom Banská Bysmca - katastrálny odbor, okres: Banská Bystnca, Obcc: Banska Bystnca, katastralne
úzetnic: Banská Bys trica, ako:

,*,„,.*

,

-

stavba súp. c. 313 na parcele registra ,,C" c. 1441/1, na parcele registra ..C" c. 1441/11, na parcele registra

-

parcela registra ,,CÍ[ c. 1441/1 vo vymere 1418 m^, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

-

parcela registra ,,C" c. 1441/12 vo vymere 177 m\ druh pozemku: Zastavané plochy a nádvona,
parcela registra ,,C" c. 1441/13 vo vymere 55 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvona,
parcela registra C ó. 1441/14 vo vymere 43 m\ druh pozemku: Zastavané plochy a nádvona,

-

-

C" c. 1441/14, Dom príemyselného tovaru,

parcela registra ",C" c. 1441/8 vo vymere 1410 m*. druh pozemku: Zastavané plochy a nádvona,
parcela registra Ic< c. 1441/11 vo vymere 334 m\ druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

parcela registra Ic" c. 1441/15 vo vymere 253 m^, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, (d'alej len
"predmet drazby").

Opis predmetu drazby:

,

.

.

Nehnutel'nost' je situovaná na iiüernc svahovitom pozemku v Kapítulske, ulici a ma jedno podzcmne a ,esf
nadzcmnych podlazí. Stresaá konstrukcia je riesená ako piocha strecha a do dvomej casti objektu sa prcdiadza
podbráním v budove.

Opis stavu predmetu drazby:
STAVBA:

NehnutePnost' je zapísaná na liste vlastníctva císlo 5093 v k.ú. Banská Bystrica ako Dom priemyselného
tovaru c. súp. 313 na parce. 1441/1, 1441/11, 1441/14. Vzhl'adom na jej skutoené vyuzitie sa jedná
o polyfunkcny objekt nachádzajúci sa takmer v centre mesta Banská Bystrica. Prevazná cast' objektu sa
vyuzíva na administratívne úcely na preñajom kancelárskych priestorov a mensia cast/ objektu je vyuzívaná
na obchodné

úcely

ako

predajña,

herña,

fitnescentrum

a

podobne.

V zmysle

ohodnocovaná budova zatriedená ako budova pre správu a administratívu.
ohodnocovany

objekt

zrealizovany

ako

zelezobetónovy

monoliticky

platnej

metodiky

je

Z konstrukcného hl'adiska je

skelet

s murovanym

obvodovym

plást'om okrem podzemného podlazia ktoré je vyhotovené ako monolitické. Priecky sú zrealizované ako
murované z tehál. Podzemné podlazie je osadené do terénu v priemernej hlbke nad 2 m s vyhotovenou
zvislou izoláciou proti vode a vlhkosti, základy sú vyhotovené zelezobetónové patkové a pásové. Obvodové
murivo bolo dodatoene zateplené kontaktnym zatepl'ovacím systémom. Obe schodiská sú vyhotovené ako
zelezobetónové monolitické s povrchom vyhotovenom z keramickej dlazby. Stresná konstrukcia objektu je
vyhotovená ako dvojplást'ová piocha so stresnou krytinou vyhotovenou z asfaltovych natavenych pásov.
Klampiarske konstrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu, okná boli vymenené za nové plastové.
Dvere sú prevazne drevené hladké. Vyklady sú vyhotovené z ocel'ohliníkovych profilov so zdvojenym

izolacnym zasklením. Úpravy vnútornych povrchov süen a stropov sú vyhotovené ako hladké vápennocementové omietky. Podlahy sú vyhotovené z róznych povrchov a to z

keramické dlazby, PVC ale aj ako

plávajúce

vyhotovené

laminátové

v

kanceláriách.

V

sociálnych

zariadeniach

sú

z keramickej

dlazby.

Vykurovanie budovy je riesené ako ústredné s pnpravou tepla v plynovej kotolni prostrednictvom ocel'ovych
panelovych radiátorov. V plynovej kotolni je taktiez centrálny ohrev TUV v zásobníkovom ohrievaci. Cast'

prevádzok v budove je vybavená vzduchotechnickymi rozvodmi alebo s kümatizáciou. V budove je jeden
osobny a jeden nákladny vyt'ah. Rozvod elektrickej energie v objekte je svetelnej aj motorickej, istenie
rozvodov je v rozvádzacoch poistkovymi automatmi. Sociálne zariadenia sú na jednotlivych podlaziach
budovy a majú standardné vybavenie a zo zariad'ovacích predmetov sa v

nich nachádzajú umyvadlá

s pákovymi vodovodnymi batériami, WC misy a pisoáre. V sociálnych zariadeniach sú vyhotovené keramické
obklady stíen. Objekt je napojeny na inzinierske siete a to na rozvod elektrickej energie, rozvod vody,
kanalizáciu, rozvod zemného plynu ale aj

na telekomuníkacné rozvody. Z dispozicného hl'adiska sa
podzemné podlazie rozdel'uje na dve sarriostatné casti ktoré sú navzájom oddetené priestorom podbránia.
V pravej casti podzemného podlazia sa nachádzajú priestory herne ktorá je prenajatá spolocnosti DOXX,

priestory skladov, plynovej kotolne, nachádza sa tu regulacná stanica plynu, strojovna vzduchotechniky, satne,
sociálne miestnosti a komunikacné priestory. V Pavej casti podzemného podlazia sa nachádzajú priestory CO
krytu. Na prízemí pravej casti budovy sa nachádzajú obchodné priestory s ich zázemím ako sú skladové,
sociáine a komunikacné priestory. Prísaip k nim je aj zo dvorovej strany objektu kde je manipulacná rampa.
Na I'avcj strane prízemia je vstupná hala s recepciou, zasadacka, kancelárske priestory a sociálne
a komunikacné priestory. Na pravej strane prvého poschodia sú obchodné priestory (predajña textilu a fitness
centrum) s ich zázemím, v Pavej casti sú riesené administratívne priestory. Na Pavej strane budovy je riesené
medziposchodie v ktorom sa nachádzajú kancelárske priestory. Na d'alsích nadzemnych podlaziach sa
nachádzajú kancelárske priestory o róznych vymerách a k nim prináleziace komunikacné priestory a sociálne
zariadenia. Vzhl'adom na skutóenost' ze nebol predlozeny ziadny doldad o veku ohodnocovaného objektu je

jeho vek stanoveny podPa zistení na miestnom setreni. PodPa vseobecne známych skutoeností bola póvodná
budova postavená v roku 1980 ako Dom priemyselného tovaru podniku státneho podniku Domáce potreby.
V neskorsom období bol objekt niekol'kokrát zrekonstruovany, pricom posledná modernizácia bola vykonaná
vrokoch 2006 - 2007, kedy boli ciastoene zmodernizované interiéry budovy vrátane vymeny sociálnych
zariadení, bola vyhotovená nova stresná krytina a bola zrealizovaná nova plynová kotolña. V roku 2011 2012 bol ohodnocovany objekt dodatoene zatepleny, vymenené boli okná za plastové, vykonané boli
rekonstrukcné práce na vyrnene niektorych interiérovych konstrukcií v kanceláriách (podlahy,
elektroinstalácia, svietidlá). Ziadna z uvedeuych rekonstrukcií sa vsak netykala .statiky objektu a z tohto
dóvodu je zivotnost' ohodnocovanej budovy stanovená podl'a doporucení v ohodnocovacom predpise
v trvaní 80 rokov. Vypocet opotrebovanía je pocítany ííneárnou metódou.
POZEMKY:

Jedná sa o pozemky ma Kapitulskej ulici v centrálnej casti mesta Banská Bystrica. Na parcelách císlo 1441/1,
1441/11 a 1441/14 je postavená stavba Dom priemyselného tovaru a ostatné parcely tvoria dvor
za ohodnocovanou budovou. Pozemky sú napojené na vsetky podstatné inzinierske siete. Predmetna lokalita
je obchodnou cast'ou mesta Banská Bystrica. Na Liste vlastníctva je zapísany Druh chráneného územia 202 Pamiatková rezervácia.

Predmet drazby sa drazí v stave ako stojí a lezí v den drazby.

Prava a závázky viaznuce na predmete drazby:
LV c. 5093. k.ii. Banská Bystrica

Óast'B: VLASTNÍCJA INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Poznámka:

Oznámenie PDS-227/2-2014-JS zo dña 18.12.2014 zálozného veritel'a Waldviertler
Sparkasse von 1842 AG, Hauptplatz 22, A-3830 Waidhofen/Thaya, Rakúska republika, FN
279850 o zacatí vykonu zálozného prava V 2579/2011, V 782/2012, V 4974/2012 ( Zmluva o
úverc c. 043964-001 zo dña 14.3.2011 v znení jej dodatkov clac. 2) formou dobrovol'nej

Poznámka:

Oznámenie o konaní dobrovol'nej drazby drazobníkom Profesionálna drazobná spolocnost1,
s.r.o. Masarykova 21,04004 Kosice, ICO 36583936, predajom zálohu na drazbe -1064/2015

drazby-cz 3651/2014

Cast>,,C": TARCHY

-

Na pare. C KN é. 1441/1, 1441/11, 1441/14 stály kryt CO patriad Slovenskej republike -cz

-

855/94, 3448/
Na pare. C KN c. 1441/1, 1441/8, 1441/11, 1441/12, 1441/13, 1441/14, 1441/15 + c. s. 313 na
parcelách c. 1441/1,1441/11, 1441/14: Zálozné pravo pre pohl'adávku: Waldviertler SpEirkasse
von 1842 AG, Hauptplatz 22, A-3830 Waidhofen/Thaya, Rakúska republika, ICO (FN) 279850

w c. zml. V 3810/2009 zo dña 22. 9. 2009 - cz 1698/2009,3448/2011
-

Na pare. C KN c. 1441/1, 1441/8, 1441/11, 1441/12, 1441/13, 1441/14, 1441/15 + c. s. 313 na
parcelách c. 1441/1,1441/11, 1441/14: Zálozné pravo pre pohl'adávku: Waldviertler Sparkasse
von 1842 AG, Hauptplatz 22, A-3830 Waidhofen/Thnya, Rakúska repubüka, FN 279850 w c.

zml. V 4013/2009 zo dña 9. 10. 2009 - cz 1836/2009,3448/2011
-

Na pare. C KN c. 1441/1, 1441/8, 1441/11, 1441/12, 1441/13, 1441/14, 1441/15 + c. s. 313 na
parcelách c. 1441/1,1441/11, 1441/14: Zálozné pravo pre pohl'adávku: Waldviertler Sparkasse
von 1842 AG, Hauptplatz 22, A-3830 Waidhofen/Thaya, Rakúska republika, FN 279850 w, c.

-

Na pare. c. 1441/1, 1441/8, 1441/11, 1441/12, 1441/13, 1441/14, 1441/15 + c. s. 313 na p. c.
1441/1, c. s. 313 na p. c. 1441/14, c. s. 313 na p. c. 1441/11: Zálozné pravo pre pohl'adávku
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, ICO: 49060724, Klásterská 126/11, 377 01 Jindrichüch

zml. V 2579/2011 zo dña 7.6.2011 - cz 2025/2011,3448/2011

Hradec, Ceská repubüka, c. zml. V 782/2012 zo dña 27. 2. 2012 - ¿Z 457/2012

-

Na pare. CKN c. 1441/1, 1441/8, 1441/11, 1441/12, 1441/13, 1441/14, 1441/15 + c. s. 313 na
pare. CKN c. 1441/1, es. 313 na pare. CICN c. 1441/14, c. s. 313 na pare. CKN c. 1441/11:
Zálozné pravo pre pohl'adávku Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, ICO: 49060724, Klásterská
126/11, 377 01 Jindfichíich Hradec, Ceská repubüka, c. zml. V 4974/2012 zo dña 13. 11. 2012 CZ 2430/2012
Iné údaje:

-

Dom priemyselného tovaru c.s. 313 je jedna stavba stojaca na parcelách c. 1441/1, 1441/11 a
1441/14-cz 3448/2011
Poznámka:
Bcz z api su.

Ohodnotenie ptedmetu drazby:
Císlo znaleckého
posudku:

20/2015

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Ing. Koloman Kovalík

5.3.2015

Najnizsie podanie:
Minimálne prihodenie:
Vyska drazobnej zábezpeky:

Vseobecná cena

odhadu:
3.470.000,00 €

3.123.000,00 €

1.000,00 €
45.000,00 €

Spósob zloáenia draáobnej zábezpeky:
1.

bezhotovostny prevod na úcet drazobníka c. SK 4831000000004350268216, vedeny v SBERBANK

Slovensko, íi.s.,

2.

v hotovosti, v eurách, do pokladne drazobníka na ádrese Kukucínova 7 Kosice, alebo v den konania

3.

banková záruka,

4.

notárska úschova,

drazby v mieste konania drazby do pokladne drazobníka,

Drazobnú zábezpcku nic je mozné zlozit' platobnou kartou ani sekom.

Doklad preukazujúci zlozenie drazobnej zábezpeky: Original vypisu z bíinkového úctu, potvrdeníe o vldade
peñaznych prostriedkov na bankovy úcet v hotovosti (úcastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby
bude drazobná zábezpeka pripísaná na úcet drazobníka), príjmovy pokladnicny doldad drazobníka, banková záruka
v prospech drazobníka s vyhradou prevodu platby po domcení zápismee o vykonaní drazby za predpokladu, ze

iicastník drazby sa stanc vydrazitei'om, notárska úschova v prospech drazobníka s \7hrad0u prevodu pktby
po domcení zápisnice o vykonaní drazby za predpoklndu, zc úcastník dnizby sa stane vydrazirel'om.
Lehota na zlozenie:

do otvorenia drazby

Spósob vrátenía draáobnej zábezpeky: Drazobník bez zbytocného odkladu po skoncení drazby vráti
úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazü, ziozenú drazobnú zábezpeku alebo zabezpeéí jej vydanie
z norárskej úschovy. ] Jstinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predlozenú úcasrníkom drazby, ktory predmet

drazby nevydrazil, drazobník bez zbytocného odldadu vráti úcastníkovi drazby, najneskór vsak do 5 dní od
skoncenia drazby alebo od upustenia od drazby.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením: Vydrazitel' je povinny uhradit1 cenu dosiahnutú vj'drazením
najneskór do 15 dní odo dña skoncenia drazby na úcet drazobníka bezhotovostny prevod na úcet drazobníka
c. SK 4831000000004350268216, vedeny v SBERBANK Slovensko, a.s., pobocka Kosice. Drazobná zábezpeka sa
vydraziteFovi zapocítava do ceny dosiahnutej vydrazením,

Obhliadka predmetu draáby, dátum a cas:

Obhliadka 1: 17.06.2015 o 10.00 hod.
Obhliadka 2: 18.06.2015 o 14.00 hod.

Organizacné opatrenia: Stretnutie záujcmcov o obhliadku predmetu drazby sa uskutocní po prcdchádzajúcej
dohode s drazobníkom, najmcnej den vopred. BUzsie informácie tykajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Nadobudnutie vlastnfckeho prava k predmetu drazby: Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza
na vydrazitel'a udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydraáením v ustanovenej lehote. Drazobník
vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí viastiiíckeho alebo iného prava vydrazitel'ovi potvrdenie
o vydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica v}'dá
drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice.
Notar, ktory osvedeí priebeh dtazby notárskou zápisnicou:

JUDr. Zora Belková, notar so sídlom: Na Troskách 22 - prízemie, 974 01 Banská Bystrica.
Podmienky odovzdania predmetu draáby:

1.

Po nadobudnutí viastiiíckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného
odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a listiny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné
na nakladanic s predmetom drazby alebo osvedcujú inc prava ^draziiel'a k predmetu drazby a vydraziteF

2.

Ak ide o nehnuteFnosr', podnik ulebo ¡eho casr', predchádzajúci vlíismík je povinny odovzdar' predmet drazby
na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia lotoznosti vydrazitel'a
bez zbytocnych prici'ahov. Drazobník je povinny na mieste spísni1 zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpísc predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydraziter
a drazobník. jedno vyhotovenie zápisnice dosr.ane predchádzajúci vlastník :i dve vyhorovenia dostane
vvdraziref. Ak niektorá osoba ndmietne zápisnicu podpísat' alebo ju prevziat', tato skutocnosr1 sa vyznací
v zápisnici a zápísnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobc.
Vsctky náklady spojené s odovzdanmi a prevzalim predmetu drazby nesie vydraziter. Tato povinnost^ sa
nevzt'aliujc na náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majiteí
alebo drazobník alebo ak im ticto náklady vzuifcli náhodou, ktorá ich postihla.
Üsoba povinná vydat' predmet drazby zodpovedá ^'drazitefovi za skodu spósobenú omeskaním

3.

4.

prevzatie predmetu drazby písomne pon^rdí.

s odovzdaním predmetu drazby.

Poucenie:
1.

V prípadc, ak boli porusené ustanovenia zákona o dobrovol'tiych drazbách, mózc osoba, ktorá tvrdí, ze tym
bola dotknutá na svojich právach, poziadat' súd, aby urcil ncplatnost' drnzby. Pravo domáhat' sa urcenia
neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplacní do troch mcsiacov odo dña príklcpu, okrem prípadu,

ak dóvody

ncplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alcbo bytu, v ktorom

má predchádzajúci vlastník prcdmetu drazby v case príklcpu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona c. 253/1998
Z.z. o hlásení pobytu obcanov Slovenskej republiky a regístxi obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení zákona
c. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je mozné domáhat1 sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty.
V prípade spolocnej drazby bude neplatná len tá cast' drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.
2.

Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1 písmena z tohto oznámenia o drazbe, je povinná oznámit1

3.

Ucastníkom súdneho konania o ncplatnost' drazby podl'a bodu 1 písmena z tohto oznámenia o drazbe sú

príslusncj správe katastra nehnuteí'ností zacatic súdneho konania.

navrhovatcl' drazby, drazobník, vjámütéü, predchádzajúci víastník a dotknutá osoba podl'a bodu 2 písmena
z tohto oznámenia o drazbe.
4.

Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcink}' príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

5.

Neplatnost'

drazby nie

je

moíné vyslo"vit!

z

dóvodu

oneskoreného

zacatía drazby,

ak bolo prícinou

oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tyrn istym drazobníkom na tom istom mies te alebo ak
neumoznil vlastník prcdmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k picdmetu drazby inc ako vlastnícke pravo,
vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.
Za drazobníka:

Za navrhovatcl'a:

V Kosiciach dña

V Jindrichovom Hradci dña 27.05.2015

Profesionálna drazobná spolocnost^/sxo.

Wald^dertler Sparkasse ^ank AG

Mgr. Jaroslav Dzurik, konateL&polocnosti

Gvercvací dpiozka ore iecaiizacis
Pof.c:
Podls ovér.kr¡íhy posty: J;ndrichúv Hradec 1

Mag. Michael Hag, cien predstavenstva

37701-063-0872
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Ing. ^.adek Matéjka; prokurista
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Ovefcvscí^dGÍozka ere isaallzsci

Psr c-

PBrfle ovSf.krahy poSty: 3;aditicíi0v Kradac i
Viastnorucné poesosai: Hicbe! b'a<

DatUfi) j mista ffffwnnl;

ñdrssa pobvtu:

Dryh a c. Dit«dio|.etajyj,toto2fics£i":
Prokaz totoznosti obfona álefísitéhó státu £U£
lindrichSv Hradec
skardová Hana

vtíí^,^ ,-.

MESTSKY ÚRAD
ÍÍANSKÁ UYSTR1CA

Vyvcscné

Zvescné dña:

podpis

