DRAXOBNÁ SPOLOCNOST,

Gundulidova 3, 811 05 Bratislava, IÓO: 35 849 703
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel; Sa, vloíka: 3070/B
tel. É. 02/5949 0111, fex. t. 02/5949 0135

zaui emfaidrazobnaspolocnost.sk

OZNÁMENIE O DRAZBE

Zn. 541/2015
Drazobná spolocnosí?, a.s. ako drazobník oprávneny kvykonu dobrovoFnych draáieb vzmysle prislusnych

ustanovení zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách aodoplnení zákona c. 323/1992 7b. onotároch'
anotárskej cinnosti (Notársky poriadok) vznení neskorgích predpisov (d'alBJ leo «zákon o dobrovoi'nych

drazbách") zverejñuje na základe návrhu záloáného veriteFa, v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovol'nych
drazbách. nasledovné Oznámenie o drazbe:

A.

Oznacenie drazobníka:

Drazobná spoloünosf, a.s.

Sidlo:

GundulíCova 3, 811 05 Bratislava

ICO:

35 849 703

Zapfsany:

Obchodny register Okresného súdu Bratislava I, Odd; Sa, VL á.: 3070/B

Oznafienie ^a^ahovaterov: UniCredit Bank Austria AG
Adresa:

Schottengasse 6-8, 1010 Viedeñ, Rakúska republika

Zapísan^:

V obchodnom registri Obchodného südu Viedeñ pod refíistraáním díslom FN 150714p

B.

Miesto konania draáby:

Dátum konania draáby:

Hotel ARCADE***, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica,
miestnost'; "Vel'ky salónik"
20.07.2015

Cas konania drazby:

12:00 hod.

Draába;

Prvé kolg drazby

c.

Predmet
drazby:

Predmetom drazby sú nehnuternosti evidovaué Okresnym úradom Banská Bysírica - Katastrálny
odbor, na liste vlastníctva c\ 7246 a 6914, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská
Bystrica ako:

List vlastníctva c. 7246
Pozemky- parcely registra MC":
parcela £. 3453/19, vymera: 2258 m2, druhpozemku: záhrady

parcela £, 3453/20, venera: 2244 m2, druh pozemku; záhrady

parcela 5.3453/21, vymera: 1132m2, druh pozemku: záhrady
21 m2, druh pozemku: záhrady
parcela £. 3453/45, vymera: 2745 m2, druh pozemku: záhrady
parcela 13453/72, vymera;
35 w2, druh pozemku: záhrady
parcela C. 3453/25, vymera:

parcela £. 3453/77, vymera: 4158 nú, druh pozemku: trvalé trávne porasry
parcela £. 3456/99, vymera: 740 m2, druh pozemku: zaslavané plochy a nádvoria

List vlastnictva é. 6914
Pozemky- parcely registra ,,C":
parcela 5.3453/2, vymera: 10630 m2s druh pozemku:
parcela c. 3453/3, vymera: 1065 m2a druh pozemku:
parcela £. 3453/17, vymera: 1654 m25 druh pozemku:
parcela C. 3453/18, vymera:
759 012, druh pozemku:
parcela £. 3453/24, vymera:
14 m2, druh pozemku:
parcela c. 3453/31, vymera:
39 m2, druh pozemku:
parcela c. 3453/68, vymera: 9692 m2, druh pozemku:
parcela 5. 3456/92, vymera:
235 m2, druh pozemku:

orna poda

zastavané plochy a nádvoria
záhrady

trvalé trávne porasty
záhrady
záhrady

trvalé trávne porasty
zastavané plochy a nádvoria

Stavby:

stavba súpisné e. 4292, na parcele í. 3453/3, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Sklady, Dielne

Príslufcenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapisané na liste vlastníctva ako napriklad : prístre§ok
pare. fi\ 3453/3, spevnené plochy pare. 6.3453/3 apod.
Predmet drafby sa drazi tak ako stojí a lezí.

Predmet drazby sa drazi v podiele 1/1.
D.

Budova pomoenyeh prevádzok Csúp.4292sul.Svermova,Banská Bystrica
NehnuteFnosf - budova pomoenyeh prevádzok sa nachádza v obci Banská Bystrica na pare.
C.3453/3, k.ú. Banská Bystrica . Prístup k nehnutel'nosti je zmiestnej spevnenej komunikácie
parc,e.5556/l,ul.Svermova--LV k danej nehnuternosti nezalozeny. Pozemok je rovinary s
moznosfou napojenia na ver. vodovod, ver. Kanalizáciu, rozvody zem. plynu, rozvody NN a
telekomunikácií.

Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlaznú budovu v pQvodnej zástavbe areálu ZARESU.
Orientácia miestnostík svetovym stranám je daná osadením budovy a jej dispozíciou.
Dispoziíné riegenie: l.nadzemné podlazie pozostáva z chodby, Styroch kanceláríi, 6smych
skladov, práCovne, coladiame, WC, dvoch zámoeníck^ch dielní, trafbstanice TS 102
Technické rie§enie: Zaklady - betónové pásové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Zvislé nasné kongtrukcie - obvodové zvislé nosné konStrukcie tvórí tehlové murivo hr.370mm.
Vodorovné nosné konStrukcie - stropné 2elezobetónové panely hr.200mm s rovnym omietanym
podhTadom.

Strecha - streSná konstrukcia spádová a izolafiná vrstva, streSná krytina ziviCná krytina,
klampiarske konStrukcie sú z pozinkovaného plechu - úplné strechy, áTaby a zvody.

Úpravy vonkajgích povrchov - fásáda budovy je na celej ploche stien brizolitová.
Vnútorné úpravy povrchov - omieíky su vápenné hladké.
Vyplne otvorov - okná jednoduché a 2dvojené.
Podlahy - cem. poíer, keramické dlazby.
Vnútorné rozvody:

Vodovod - rozvod studenej aj teplej vody z pozinkovaného potrubía. Budova je napojená na zdroi
verejného vodovodu.

Kanalizácia - zvody, razvody a pripojcnia z kameninovych rúr, kanalizácia do ver. kanalizácie.

ElektroinStalácia - svetelná aj motorická.
Vykurovanie - bez vykurovania.
Vnütorné vybavenie:
WCprízemie- záchod
Vráta - plechové.

Iné - objekt je^chráneny bleskozvodom, bez viditeñrych porúch PD% opotrebenie PKZ je
primerané materialu, spSsobe uzívania a údrzby vjjomerne dobrom stavebnotechníckom stave budova je mekorko rokov neuáívaná a niektoré PKZ sú poSkodené.

PrfstreSok parc.c.3453/3

Nehnulel'nostf - prístresok sa nachádza v obci Banská Bystrica na pare, £.3453/3, ul.Svermova,
k.u.Banská Bystrica Jedná sa o samostatne stojaci jednopodlazny objekt osadeny vedTa budovy
pomoenyeh prevádzok v póvodnej zastavbe areálu ZARESU.
Dispozifiné riesenie ¡prístresok
Technické riegenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pasy

- Strecha - fcrov - pultové; kiytiiia strechy na krove - plechová pozinkovaná
- Upravy vonkajSfch povrchov - vápenná hladká omietka, gkárované murivo
- Vyplne otvorov - okná - jednoduché drevené alebo oceFové

- Podlaby - dlazdice, palubovky, dosky, cementov^ poter

Iné - objekt nie je chráneny bleskozvodom, bez vidiíel'nych porúch PDZ, opotrebenie PKZ je
primerané materiálu, spósobe uzívania a üdrzby v pomerne dobrom stavebnotechnickom stave.

Spevnené plocfay parc.c.3453/3
Pozemky:

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom tizemí obce Banská Bystrica,k.iLBanská Bystrica. Prístup k
pozemkom je z miestnej spevnenej komunikácie parc.e.SSSó/l.ul.Sveimova-LV k danej
nehnuternosti nezalozeny. Evidované sú na liste vlastníctva c.7246 a 6914,k.ú.Banská Bystrica. V
mieste je moznosf napojenia na ver.vodovod, verJtanalizáciu, rozvody zem. plynu, eíektriny,
O2Oiamovacie rozvody. Pozemky sú prevale rovinatéjuhovychodnej orientácie.
Cez pozemky parc.C.3453/20,3 453/45 prechádza kanalizacny zberaC - podl'a zákona 442/2002 Z,z,
sú pasma ochrany vymedzené najmenSou vodorovnou vzdialenosfou od vonkajsieho pñdorysného
okraja vodovodnébo potrubia alebo kanalizacného potrubia

na obidve strany

a) 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 muí,
b) 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácü nad priemer 5Q0 mm.
E.
Prava

azávazky
viaznuce

V§etky nasledujúce zálozné prava v prípade úspesnqj drazby zanikajú v zmysle § 151ma a §
lSlmd zákona £. 40/64 Zb. (Obíiansky zákonník) a vydraziteP nadobúda predmet drazby
bez zat'azenia záloznymi právamL

na

predmete
drazby:

List vlastníctva 6. 7246

Na pare. c\ 3453/19,3453/20,3453/21,3453/25, 3453/45, 3453/72, 3453/77, 3456/99:

Zálozné pravo pre pohl'adávku UniCredlt Bank Austria AG, t, FN150714p, Schottengasse 6-S
1010 Viedeñ C. zml. 216/2010 zo dña27. 1.2010 - VZ 180/2010

Na pare. CKN e. 3453/19,3453/20,3453/21,3453/25,3453/45,3453/72, 3453/77,3456/99:
Exekueny príkaz na zriadenie exekueného zálozného prava c.Ex 147/15 zo dña 9.4.2015, súdny
exekútor JUDr. Erik Túth, Piaristická 2, 949 01 Nitra ( zápis do KN 13. 4. 2015) - cz 1061/2015
¿¿sí vlastoíctva 6. 6914

Na pare. £. 3453/2,3453/3, 3453/17, 3453/18,3453/24, 3453/31,3453/68, 3456/92 + g. s. 4292 na
p. C. 3453/3: Zálozné pravo pre pohl'adávku UniCredit Bank Austria AG3 C. FN150714p
Schottengasse 6-8, 1010 Víedeñ ¿5. zml. 216/2010 zo dña 27. 1.2010 - VZ 180/2010
Na pare. CKN 6. 3453/2,3453/3, 3453/17,3453/18, 3453/24, 3453/31, 3453/68, 3456/92 + & s.
4292 na p. C. 3453/3: Bxekuc'iry príkaz na zriadenie exekuc'ného zálozného prava fi.Ex 147/15 zo

/JSiZOCVi SPOLQCN&

düa 9.4.2015, súdny exekútor JUDr. Erik Tólh, Piaristická 2, 949 01 TSTitra (zápis do KN 13.4.
2015) -& 1061/2015

F.
Spñsob

ce:ny Hodnota predmetu draáby bola zistená podl'a znaleckého posudku C. 44/2035, ktory

stanovenia

predmet drazby.

vypracovala znalec íng. Miroslav Dubec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: odhad
hodnoty nehnuteFností zapísany v zozname znalcov, tlmoCníkov a prekladalerov
vedenom Minísterstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod Císlom 910615.

Suma ohodnotenia:

1.860.000,- EUR

G.

Najnizgie podanie;

1.488.000,- EUR

Minimálne prihodenie

1.000,- EUR

H.
40.000,-EUR

Draíobná zábezpeka:

Bezhotovostny prevod alebo vldad na üíet drazobníkn <*. 6619894009/1111
drazobnej 1.
alebo SK7111110000006619894009, vedeny v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovalda a.s. s variabilnym symbolom 5412015
2.
V hotovosti do pokladne v sídíe draáobníka alebo v mieste konanla drazby.

Spósob. zlozenia
zábezpeky,

3.

Banková zánika.

4.

Notárska "úschova.

Doklad preukazujúci zloíenie 1.

zábezpeku nieje mozné zlozif platobnou kartou ani gekom.
Original prikazu na ühradu peñaznych prostriedkov vo vy§ke drazobnej

zábezpeky. Úcastník bude pripusteny kdrazbe, ak do otvorenia drazby bude

drazobnej zábezpeky.

drazobná zábezpeka pripísaná na úiet drazobnika,
2. Hotovosf vo vySke drazobnej zabezpeky,
3. Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záxuky.
4. OriRÍnál alebo overenú kópiu dokladu preükazujúceho notársku úschovu.

Leliota na zlozeníe draáobnej Do otvorenia drazby.
zábezpeky.

drazobnej Bez zbytofiného odkladu po skoníení drazby bezhotovostnym prevodom na úcet
úCastníka drazby.

Vrátenie
zábezpeky.
CH.

SpÓsob

úhrady

dosiahnutej vydrazením.

ceny Vydraziter je povinn^ zaplatif cenu dosiahnutü vydrazením v hotovosti do
pokladne v sídle drazobníka alebo bezhotovostnym prevodom alebo vkladom na
úcet draáobníka 6. 6619894009/1111 alebo SK7111110QQ0006619894O09, vedeny

vo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. s variabilním symbolom
5412015 to do 15 dní odo dña skonCenia draíby. v prípade, ze suma dosiahnutá
vydrazemm presiahne 6.640,-EUR v opagnom prípade hued* po ükoncení drazby.

I
Obhlíadky predmetu draáby
OrganizaCné opatrenia.

1. termín- 30.06.2015 o 11:20 nod.
2. termín-14.07.2015 o 11:20 hod.

Záujemcovia o obhüadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konaním obhliadky na
tel. 6.; 02/5949 0111 Po- Pi, 8 00- 16 00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona C.
527/2002 Z.z. o dobrovoFnych drazbách je vlastník predmetu drazby, drzitel' alebo
najomca povinny umoznit? ríadnu obhliadku predmetu drazby v stanovenych
termínoch.

J.

Nadobudnutie
vlastníckeho
prava

Ak vydraziter zaplatí cenu dosiahnutü vydraáením v ustanovenej lehote , prechádza na neho
vlastnícke pravo dñom udelenia prüdepu. Drazobník vydá bez zbytoíného odkladu po
nadobudnutí vlastnfckeho alebo íného prava vydraziteFovi potvrdenie o vydrazenf predmetu

k predmetu

drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá drazobník

drazby.

vydragiteFovi dve whotQvenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice

Podmienky

1. Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobnik
bez zbytoaného odkladu vydraziterovj predmet drazby a listiny, ktoré osvedcujú vlastnícke
pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitera
k predmetu drazby a vydraziter prevzatíe predmetu drazby písomne potvrdí.
2.Ak ide onehnuternos^podnik alebo jeho Casi?, predchádzajúci vlastník je povimy odov2daf
predmet drazby na základe predloáenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolo2enia
totoznosti vydrazitera bez zbytocnych priefahov. Drafobník je povinny na micste spísaf

odovzdania
predmetu
drazby.

zapismcu o odovzdaní predmetu drazby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpfáe

predchádzajúci vlastoík predmetu drazby, vydraziter a drazobnik. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydraziter. Ak niektoró osoba
odmietne zápisnicu podpísaf alebo ju prevziaf, tato skutoenosf sa vyznafií vzápisnici
a zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.

3. Vsetky náklady spojené s odovzdaním aprevzatím predmetu drazby nesie vydraziter. Tato
povinnosf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by iná£ nevzníkli, ak ich svojou vinou spdsobil
predchádzajúci vlastník; majitel' alebo draáobník alebo ak im tíeto náklady vznildi náhodou.
ktorá ich postíhla.

4. Osoba povirmá vydat* predmet drazby zodpovedá vydraziteFovi za Skodu sp6sobenú
ome§kaním s odovzdaním predmetu drazbv.

K.

Poucenie podra
§21 ods. 2 az 6
zákona
527/2002

Z.z.

o dobrovol'ních
drazbách

1. Vprípade, ak sa spochybñuje platnosf zálo&ej zmluvy alebo ak boli poruSené
ustanoyenia zákona o dobrovornych drazbách, mofe osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá
na svojich právach, poziadaf, súd, aby uríil neplatnosf drazby. Pravo domáhaí sa ur2enia
neplatnosti drazby zaniká, ak sa ueuplatní do troch inesiacov odo dña príklepu, ak dóvody
neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného ainu a zároveñ ide o drazbu domu alebo

bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastnik predmetu drazby v case príklepu hláseny trvaly
pobyt podl'a zákona C. 253/1998 Z.z. ohlásení pobytu obfianov Slovenskej republücy

a registri obyvateFov Slovenskej republiky v znení zákona C. 454/2004 Z.z., v tomto prípade
je mozDé doraáhaf sa neplamosti draáby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolocnej
dra2by bude neplatná len tá Casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.
2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1. písmena K tohto oznámenia o draábe, je
povinná oznámif príslugnému okresnému úradu katastrálnemu odboru zacatie súdneho
konania.

3. Úeastníkom súdneho konania o neplatnosf drazby podFa bodu L písmena K tohto

oznámenia o drafbe, sú navrhovatel' drazby, drazobnik, vydraziter, predchádzajúci vlastník
a dotknutá osoba podl'a bodu 2. písmena K tohto oznámenia o drazbe,
4. Ak sild urdí drazbu za neplaínú, Ü5inky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dovodu oneskoreného zaíatia drazby, ak bolo
príCínou oneskoreného zadatia drazby konanie inej drazby tym istym draíobníkom na tom

istom mieste alebo ak neumoznil vlastník predmetu draáby, ako aj osoba, ktorá má
k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhJiadku predmetu dragby.
L.

Meno apriezvisko notara:
Sídlo:

ÍUDr. Marta Pavlovicová

Safarikovo námestie 4,811 02 BratisJava

DR,lZ0BXÍSPGtA)£X0Sf,

lo¿am 11M 2015
Za draíobníka:

Za navrhovatel'a:

18"

Pefiatka:

Peciatka:

Podpis: tía-

I)

\

Podpis:
Mgr. Martín KrnCan

Mag. Adolf Nowak

Drazobna spoloínosf, a.s.
Cien predstavenstva

Prokurista

Podpis:
Dr. Christine DaschDI
Prakurístka

'IESTSKY CJRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvoacné dña:

24 jún 2015

Zvescné dña:

podéis

k-

Gebühr in Hohe von €14,30
gem. § 14 TP 13 GebG 1957 ¡dF
BGBI. 11191/2011 entrichteL

B.R.Z1,: 6437/2015

Ich bestatige die Echtheit der Firmazeichnungen
a) des Herrn Magister Adolf NOWAK,
Gesamtprokurist, und

b) der

Frau

Doktor

Gesamtprokuristin,

in

—

Christine

DASCHILL,

seiner

Eigenschaft

ais

ihrer

Eigenschaft

ais

in

je der UniCredit Bank Austria AG mit dem Sitz in Wien und der
Gescháftsanschriñ 1010 Wien, Schottengasse 6-8.
Gleichzeitig bestatige ich gemáB § 89a der Notariatsordnung auf Grund der heute
im elektronischen Weg vorgenommenen Einsícht in das Firmenbuch, dass Herr
Magister Adolf NOWAK und Frau Doktor Christine DASCHILL berechtigt
sind, die unter FN 150714p eingetragene UniCredit Bank Austria AG gemeinsam
rechtsverbindlich zu zeichnen.

Wiens am 11.06.2015 (elñen Juni zweitausendfünfzehn).
V

i

\

ag. Christoph Weber

\

Si/bsíitut des íifientlichen Notars
iDr, Gerhard Schuessler
/

\
\

Wien - Innere Stadt

- prekladznemeckéhojazyka -

Poplatok vo vySke 14,30 € podra § 14 TP

13 Zákona o.poplafkoch 1957 vznení
Zbierkyzákonovll 191/2011

Císlo v regjstri osvedcovanych listín: 6437/2015

Potvrdzujem pravosf podpísov za spolocnosfs ktoré uskuto&iili
c)

pan magister Adolf NOWAK, vo svojej funkcii kolektívneho prokuristu, a

d)

pani doíctorka Christine DASCHELLová, vo svojej fiinkcü kolektívnej prokuristky-

spolocínosti UniCredit Bank Austria AG so sídlom vo Viedni a obchodnou adresou 1010
Viedeñ, Schottengasse 6-8. —

■—

Zároveñ na základe dnes elektxonickou cestou uskutocneného náhl'adu do Obchodnéh.0
registra potvrdzujem podPa §89a Notárskeho poriadku, ze pan magister Adolf NOWAK a
pani doktorka Christine DASCHILLová sú oprávnení spoloÉne právne závázne podpisovaf
za spolocnosf UniCredit Bank Austria AG, zapísanú pod FN 15 0714p.
Vieden, dña 11.06.2015 (jedenástehojuna dvetisícpámásf).-

2 x odtlacSok okrúhlej peciatky so Státnym

znakom Rakúskej republi3cy:
Dr. GERHARD SCHUESSLER
VEREJNY NOTAR

/ne£itate?ny podpis/
odtlaóok pe£iaücy:
Mag. Christoph Weber

VIEDEÑ - CENTRUM, VEDEN

zástupca verejného notara

RAKÚSKA REPUBLIKA

Dr. Gerharda Schuesslera
Viedeñ - centrum

- koniec prékladu -

ZadávateT/Auflraggeber: CCS Management Servíces, s.r.o., Vysoká 2/B, Bratislava
Ato pfe!f;.'c:í-™ú ; j

zapiaaná v Zoínane znabsv.
f

potiTdajjism, ze pietostí bo sowiiíltÉtw jaqka sCnlasi aa talan
talan M^jerré iteCny
v nemsckaii jazylm. FrcJtfaíateJ'sXy ¡i;on j»
(ferjítí

r.. _

Mt _ju_|_ .

r

.1

■--.••■-%-*

