Oznámenie o dobrovol'nej drazbe

c. A 21/2015
Zverejnené v zmysle § 17 zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách aodoplnení zákona
Slovenskej národnej rady c. 323/1992 Z.z. o notároch a notárskej óinnosti v znení neskorsích predpisov.
Drazobník

:

Drazby a reality PA MASA, s.r.o.
Kpt. Nálepku C. 3009/31, 934 01 Levice

IÓO: 36 706 655, ÍÓDPH: SK 2022319750
Zapísaná v Obch. registri OS Nitra, Oddiel: Sro, vlozka c.: 19030/N

Zastúpená: Ing. Stefan Ágh, konatef spolocnosti
Navrhovatel' drazby

:

Tatra banka, a.s.
Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava I

IÓO: 00 686 930, IÓ DPH SK 7020000944
Zapísaná v Obch. registri OS Bratislava I, Oddiel: Sa, vlozka c. 71/B,
Zastúpená: Ing. Jozef Kotleba, vedúci oddelenia Late Collections
na základe Dohody o plnomocenstve zo dña 14.09.2011
Opakovanie drazby

:

prvá drazba

Dátum konania drazby :

28.07.2015

Cas otvorenia drazby :

10.30 hod.

Miesto konania drazby :

Hotel Atóm, Ul. sv. Michala 4, Levice, spolocenská miestnost' na
1.

poschodí, vstup cez recepciu hotela

Predmet drazby: Nehnuternosti nachádzajúce sa v k.ú. Sásová, obec: Banská Bystrica, okres: Banská
Bystrica, zapísané na LV c. 1398 - óiastocny vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Banská
Bystrica pod B224 :
a)
byt c. 9, na 3.p., vchod: 24, v obytnom dome s.ó. 4006, postavenom na pozemku pare. c. 1195
b)

podie! o verkosti 695/60545 na spoíoónych castiach a spolocnych zariadeniach domu súp. 6. 4006
postavenom na pozemku pare. c. 1195

Podiel 1/1
Opis predmetu drazby:

Bytovy dom s.ó. 4006 sa nachádza v Banskej Bystrici, na stdlisku Sásová, uíica Óumbierska. Ide o
typické sídliskové byvanle, ktoré má póvodnú (tzv. ,,Stará Sásová") a nováiu cast', v ktorej je aj
ohodnocovany byt - jeho novsia cast' je prevazne z 80-tych rokov, so zástavbou panelovych bytovych
domov, obóianskej vybavenosti a sluzieb.
Bytovy dom je montovany panelovy - stavebná sústava BAUR1NG. Dom má 4 vehody, jedno technické
podlazie

a

9

obytnych

nadzemn^ch

podíazí.

Základy

sú

betónové

plosné,

stropy

montované

prefabrikované, strecha je nova piocha dvojpláét'ová. Klampiarske konétrukcie sú z pozinkovaného
plechu, okná sú prevazne plastové. Vstupné dvere sú ptastové. Bytovy dom je dodatoene zateplen^ zateplenie realizované v r.2008, je namontovan^ elektrick^ vrátnik a poátové schránky. V kazdom
vehode je vyt'ah, renovovany1. V bytovom dome je teplovodné vykurovanie z vlastnej plynovej kotolne.
Je pripojeny na verejntf rozvod vody, kanalizácie, plynu a elektriny, v dome je opticky káblovy rozvod,
na streche je osaden^ bleskozvod, byty sú v osobnom vlastníctve.
Spoloónymi cast'ami bytového domu sú základy, strecha, chodby, obvodové múry, priecelia, vehody,
schodiská, podkrovia, vodorovné nosné a ¡zolacné konátrukcie.
Spolocnymi zariadeniami bytového domu sú v^t'ahy, prácovne a kotolne vrátane technológie, susiarne,

kocikárne, STA, bleskozvody, komíny, vodovodné, kanalizacné a elektrické prípojky a váetky rozvody IS
a to aj v prípade, ze sú umiestnené mimo objektu, v ktorom je byt umiestnen^. K vybaveniu bytu patrí
kuch.linka, sporák, WC, vana, um^vadlo, vstavané skrine, postová schránka, zvoncek, el.vrátnik.
Vlastníctvo bytu, veítane jeho vybavenla a prfsluáenstva, je ohranicené vstupn^mi dverami. Do
vlastnfctva bytu patrí aj hlavná elektrická odboóka bytu s hlavnym istením umiestnená mimo bytu.

Bvtc.9o vymere 70,13 m2 má tri izby (21 m2, 12,84 m2 a 11,85 m2) a príslusenstvo v byte, ktor^m podra
zistenia je predsieñ, chodba, kúpel'ña, WC, kuchyña (7,14 m2), komora.. Byt má loggiu prístupnú z
obyvacej izby. PrísluSenstvo umiestnené mimo bytu pozostáva z drevenej pivnice v technickom podlazí
domu. Byt sa nachádza na 3.p. z 9-ich poschodf - vchod 6.24, ako vnútorny byt. Vstup do bytu je zo
spolocnej chodby podlazia cez plné bezpecnostné dvere. Byt je v rekonStruovanom stave (r.2008) nové stierky v celom byte, piávajúce laminátové podlahy v izbách. Ostatné miestnosti - kuchyña,
kúpel'ña, WC a chodba a aj loggia majú keramickú dlazbu, v chodbe a v kuchyni s lestenym fulovym
povrchom. Plastové okná s interiérov^mi zalúziami vo vsetkych miestnostiach. Bytové jadro je
murované s rekonstrukciou kúpel'ne a samostatného WC, póvodné panelové radiátory v celom byte s

pomerovymi meracmi a termoregulacnymi hlavicami, v kúperni novy rebríkovy radiátor. Ohrev TÚV a

vykurovanie z kotolne v dome. Dvere nové, na báze dreva, hladké plné aj presklené, v oblozkovej
zárubni, vstupné dvere bezpecnostné v oceFovej zárubni.

Kuchyña - nova kuchynská linka na báze dreva tvaru T", dízky 2,15m+0,8m+1,55m, spolu 4,50m, s
predízenym bocnym pultom pri stene. Drez je nerezovy s odkvapkávacom, páková batería, multifunkcná

rúra zabudovaná, varná doska plynová stvorhoráková, digestor. V linke je na stene keramicky obklad.
Pri linke je jadro c.2 so stúpackami vody a meracmi spotreby.
Kúpel'ña - komplet rekonstruovaná - vana plastová jednoduchá s obmurovkou a keramickym obkladom,
umyvadlo keramické, batérie nerezové pákové. Keramicky obklad stien 4x do 2,1 Om, keramická dlazba.
Odvetranie kúpel'ne ventilátorom. WC je samostatné - záchod kombi, odvetranie ventilátorom, pri WC je
instalacné jadro so stúpackami a plynomer. Loggia je upravená, má novú keramickú dlazbu. Pivnica je
lat'ková drevená (kobka), v technickom podlazí.
Opis stavu predmetu drazby :

Bytovy dom bol dany do uzívania v roku 1975. ¿ivotnost' bytového domu je vzhfadom ku konstrukcii a

technickému stavu domu a bytu cea 90 rokov.
S vlastníctvom bytu je spojené vlastníctvo podielu priestoru na spoloónych Castiach a spolocnych
zariadeniach domu a na pozemku, vo verkosti 695/ 60545.
V case obhliadky bol byt obyvantf. Celkove je byt v dobrom stave, udrziavany, po re konstrukcii. Dom je
napojeny na vsetky IS.
59 500,00 €, podía ZP ó. 54/2015 zo dña 10.06.2015

Vseobecná hodnota :
Najnizsie podanie

:

59 500,00 €

Minimálne príhodenie

:

200,00 €
5 000,00 €

Drazobná zábezpeka
Spósob zlozenia

drazobnej zábezpeky

1.

bezhotovostn^m prevodom na úcetdrazobníka alebo vkladom na
úóetdrazobníka, c.ú. 2622765920/1100, veden^ vTatra banke, a.s.
Bratislava, (IBAN: SK5011000000002622765920),var. symbol 212015,

2.

bankovou zárukou - veriteF bankovej záruky Drazby a reality PAMAÓA,
s.r.o., Kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice,

3.

do notárskej úschovy - príjemea z notárskej úschovy Drazby a reality

4.

v hotovosti k rukám drazobníka,

5.

drazobnú

PAMAáA, s.r.o., kpt. Nálepku 31, 934 05 Levice,
zábezpeku

nie

je

mozné

zlozit1

sekom,

zmenkou

platobnou kartou.
Lehota na zlozenie
Drazobnej zábezpeky
Doklad ozlození
drazobnej zábezpeky

Do otvorenia drazby.

1.

originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finanenyeh

prostriedkov z úctu navrhovatera za predpokladu ich následného
pripfsania na úCet drazobníka,

ani

2.

originálom potvrdenia o vklade peñainych prostriedkov na bankov^ úcet
v hotovosti vydaného bankou,

3.

original listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky,

4.

original listiny preukazujúcej zlozenie drazobnej zábezpeky do notárskej
úschovy,

5.
Vrátenie drazobnej
Zábezpeky

:

príjmovy doklad vydan^ drazobníkom

Bezhotovostn^m prevodom na úcet úcastníka drazby, vrátenie listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytocného odkladu po
skoncení drazby alebo po upustení od drazby, najneskór vsak do 3 dní
od skoncenia drazby alebo od upustenia od drazby.

Spósob úhrady
ceny dosiahnutej
vydrazením

Dátum obhliadky

:

:

Vydraziter je povinny uhradit' cenu dosiahnutú vydrazením najneskór do 15
dní odo dña skoneenia drazby na úcet drazobníka 2622765920/1100,
vedentfv Tatra banke, a.s. Bratislava, IBAN: SK5011000000002622765920
var. symbo! 212015. Drazobná zábezpeka sa vydrazitefóvi zapocítava do
ceny dosiahnutej vydrazením.
07.07.2015 o 10.30 hod. a 16.07.2015 o 10.30 hod. Obhliadky pre záujemcov
sa uskutocnia po ich predchádzajúcom ohlásení na t. 6. 0907 303 983
minimálne den pred obhliadkou. Tymto ziadame vlastníka sprístupnif
nehnutel'nost'.

Popis práv a závázkov na predmete drazby:

•

ZÁKONNÉ

ZÁLOZNÉ

PRAVO

V

ZMYSLE

PARAGR.15.Z

182/93

Zb.V

PROSPECH

•

Na byt c. 9/III. poschodie, vchod 24 a podiel 695/60545 na spolocnych castiach a zariadeniach
domu: Zálozné právó pre pohradávku Tatra banka, a.s., Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava,

SPOLOÓENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV ÓUMBIERSKA 22-28, SO SÍDLOM V BANSKEJ
BYSTRICI, DUMBIERSKA ULICA Ó.S. 4006 -1692/2007
IÓO: 00 686 930 c. zml. V 7221/2008 zo dña 18. 12. 2008 - VZ 1907/2008, VZ 3/2009

Poznámky:

Oznámenie Tatra banka, a.s., Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IÓO: 00 686 930 o zacatí v^konu

zálozného prava formou dobrovol'nej drazby 6. 589/15/LCO zo dña 08.04.2015' -cz 668/2015
Iné údaje:

Obytn^ dom c.s. 4006, Dumbierska ul. c. 22, 24, 26, 28, Banská Bystn'ca
Podmienky odovzdania predmetu drazby
:
vlastnícke pravo k predmetu draz"by prechádza na vydrazitel'a udelením príkíepu a po uhradení
ceny dosiahnutej vydrazením do 15 dní,
predmet drazby odovzdá predchádzajúci vlastník po predlození osvedceného odpisu notárskej
zápisnice o priebehu drazby a dolozenia totoznosti vydrazitefa bez zbytocnych priet'ahov,
uzivacie pravo k predmetu drazby prechádza odovzdaním predmetu drazby o com drazobník
vyhotoví zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
predchádzajúci vlastník odovzdá vypratany predmet dra2by, kl"ú6e od dverí, vrát, ovládace od
dial'kovo ovládanych brán a dokumenty ako sú kolaudacné rozhodnutia, geometrické plány,
nájomné zmluvy a spolocne s vydraziterom si navzájom potvrdia koneéné stavy na meracoch
médií.

Priebeh drazby osvedcí notárskou zápisnicou : JUDr. Yvlin Hórómpüliová, notar so sídlom Na baáte
1, Lev ice
Poucenie podía § 21 ods. 2 az 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoCnych drazbách:

V prípade, ak

boli porusené ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá na svojich

právach, poziadat' súd , aby urcil neplatnost' drazby. Pravo domáhat1 sa urcenia neplatnosti drazby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príkíepu 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 véase priklepu htáseny trvaly pobyt podl'a osobitneho
predpisu. v tomto prípade je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po upiynutí tejto lehoty. V prípade
spolocnej drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka. Osoba, ktorá pódala
na sude takúto zalobu je povinná oznámit' príslusnej správe katastra nehnutel'nosti zacatie súdneho
konania.

Úcastníkmi súdneho konania o neplatnost' drazby sú navrhovatel' drazby, drazobník, vydrazitel1,
predchádzajúci vlastník a zalobca.

Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif zdóvodu oneskoreného zacatia drazby ak bolo prícinou
oneskoreného zacatia drazby, konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom mieste a ak
neumozni! vlastník predmeíu drazby ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo
vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.

Úcastníkom drazby móze byt' osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené zákonom c. 527/2002
Z.z. o dobrovol'nych drazbách a dostavila sa s ciel'om urobit' podanie. Ostatné osoby
s vynimkou zamestnancov navrhovatel'a drazby a osob ním poverenych platia vstupné 3,32 €.
Drazobník upozorñuje vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby ¡né prava, ze ich mózu
preukázat1 najneskór do zacatia drazby a uplatnit' ich na drazbe ako drazitelia.
V Bratislave, dña ./¿06.2015

VLeviciach, dña 'i°.06.2015

Ing. Jozef Kotleba
vedúci oddelenia Late Collections

Ing. Stefan Ág
konatel" spolocnosti

'"ASA.sj

iCü: 36706055 Dl¿: 2022315< -A)

Simona Koleková

specialisía vymáhania retailovych
pohl'adávok

Rovnopis Oznámenia o dobrovol'nej drazbe s overenym podpisom navrhovatel'a je v zmysle
527/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov je ulozeny v sidle drazobníka.

iVIESTSKY ÜRAD
BANSKÁ BYSTRÍCA
dña:

24 jún 2015

Zvescnc dña:

podpis

17 ods. 7 zákona c.

