DRAZBY h R rAL ITY

Oznámenie o dobrovoFnej drazbe
PDS c. 31/6A-2015
Drazobník:

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

zapísaná v Obchodnom registri Okresnélio súdu v Kosiciach I, oddiel: Sro,
vlozkacíslo: 15388/V
zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konatel'om spolocnosti
NavrhovateP drazby:

Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplíitz 3, 3910
Zwettí,
Rakúska
republika,
císlo
v obchodnom
registri

(Firmenbuchnummer): FN
Sparkasse von 1842AG)

36924 (ako právny uástupca Waldviertler
prostredníctvom svojej organizacnej zlozky:
Waldviertler Sparkasse Bank AG, JindHchúv Hradcc, Kiásterská 126/íl,
377 01 Ceská republika, ICO: 49 060 724, zastúpená Mag. Michael Hag, cien
predstavenstva, Ing. Iladek Matéjka, prokurista
Dátiun konania drazby:

06. august2015

Cas otvorenia drazby:

09.30 hod.

Miesto konania drazby:

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

Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet drazby: Prcdmetom drazby je súboi nehnutel'ností zapísany na LV c. 5326 vedcnom Okxesnym úradom
Banská Bystrica - katastrátny odbor, okres: Banská Bystrica, Obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Banská
Bysrrica, ako:
-

sravba so súp. c. 154 postavená na parcelách c. 1500/1 a 1500/2, Dom,

-

parcela registra ,,C" c. 1500/1 vo vymere 197 m2, drah pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

-

parcela registra ,,C" c. 1500/2 vo vymere 116 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

-

parcela registra ,,C" c. 1500/3 vo vymere 46 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

-

pineda registra ,,C" c. 1500/4 vo vymere 62 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

-

parcela registra ,,C" c. 1500/5 vo vymere 24 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

-

parcela registra ,,C" c. 1500/6 vo vymere 29 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

-

parcela registra ,,C" c. 1500/7 vo vymere 360 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(d'alej leu ,,predmel drazby")-

Opis predmetu drazby: Hodnotená nehnutel'nost' dom é.s.154 je polyfunkcná budova. Podl'a nápisu na budove
bol pcnodny objelu postaveny v roku 1907, je pamiatkovo chráueny, nachádza sa na území centrálnej mestskej
zóny na Dolncj ulici v Banskej Bysüici, v radovej zástavbe susednych objektov.
Predmet drazby sa drazí v stave ako stojí a lezí v dcñ drazby.

Opis stavu predmetu drazby: Budova bola niekol'kokrát rekonstruovaná, posledné rekonstrukcie boli vykonané
v roku 2001, kedy bola pristavaná zadná cast1 objektu íi nadstavba podkrovnych priestorov, v rokoch 2006 - 2011
pi-ebehla d'alsm rekonstrukcia, pn ktorej doslo k prestreseniu piiechodnej pasááe objektu a k zmene dispozície
niektorych intenérovych priestorov. lde o stavbu, ktorá má ciascoaié podzemné, dvc nadzemné a jedno
podkrovnc pndlazifi. Obvodové steny hrúbky 400 - 500 mm sú murované z tchál plnych pálenych /suterén

z kamenného muriva/, deliacc konstrukcie sú murované. Stropy sú v póvodncj casri objektu klcnbové v w,u
budovy s rovnymi podhl'admi. Strecha nad prednou ulicnou cast'ou je sedlová so stresnymi vikiermi zadná dvorná
casr objektu ma pultovú strechu, ¡ayuna je pálená skridlová, klampiarske konstrukcie sÚ z pozinkovaného plechu.
Schodiská sú áelezobetónové monolirické s povrchom z keramickych dlazíeb. Vonkajsie omietky ulicnej steny sú

vapennocementové hladké, vnútorné omietky sú vápenné stukové hladké, podlahy sú v róznom vyliotovení

v novych pnestorodi prízemia a poschodia, na schodiskách, chodbách a v sociálnych miestnostiach je keramická
dlazba, v miestnostiach poschodia a v bytoch sú podlahy z vcTkoplosnych parkiet plávajúce, prípadne textilnc
povrchy. Okná sú drevetié zdvojcné EUROOKNÁ, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklenc dyhované alebo
rámové s vyplñou. Vykurovanie je ústredné, zdrojom je plynová kotolña a ocel'ové radiátory, kazdy z bytov
vpodkroví má samostatny plynovy kotol. Vnútorné zariad'ovacie predmety sú standardnc/ v castí budovy
nadstandardné. Objekt je napojeny na elektroinstaládu, vodu, kanalizáciu aj zemny plyn z vcrejnych sietí.
Vodovodná prípojka je vedená z Dolnej nlice, kanaüzácia aj plyn z rozvodov od ulice Kuzmányho, r.j. z dvornej
zadnej casri objekru. Dispozicne sa v suteréne nachádzajú pivnicné pnestory, v prízemí sú restauracnc priestorv,
na poschoelí funess centrum a kademíctvo, v podkroví sú tri byty.
Prava a záviizky viaznuce na predmete drazby:
LV c. 5326, k.ú.: Banská Bystrica

Casi\XV: \ '\,ASÍ'NÍOA íÑÉ OPRAl-NENÉ OSOBY

Poznámka: Oznámenie o zacatí vykonu zálozného prava drazobníka Profesionálna draáobná spolocnost', s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Kosice, ICO: 36583936 sp. zn. PDS-31/1A-2015- MS zo dña 4 3 2015
(k V 2327/2004) - CZ 705/2015

Poznámka: Oznámcnie o zacatí vykonu zálozného prava drazobníka Profesionálna dra¿obná spolocnost1, s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Kosice, ICO: 36583936 sp. zn. PDS-31/1D-2015- MS zo dña 4 3 2015
(k V 2803/2011) - CZ 705/2015
Casi',,C: TARCHY

-

NA PARC. 1500/1,1500/2, 1500/3, 1500/4,1500/5,1500/6, 1500/7 A C.S.154 NA P.C.1500/1,

C.S. 154 NA P.C1500/2 ZÁLOZNÉ PRAVO PRE POHIZADÁVKU Waldviertler Sparkasse von
1842 Hauptplatz 22, A- 3830 Waidhofen an der Thaya císio zápisu spoloénosti : 35780 v CV

2327/2004 7.O DÑA 16.7.2004- 1005/2004
-

Na pare. c. 1500/1,1500/2, 1500/3, 1500/4,1500/5,1500/6, 1500/7 + c. s. 154 na p. c. 1500/1,
c. s.154 na p. c..1500/2 Zálozné pravo pre pohl'íidávku: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, FN
279850w, Hauptplatz 22, A 3830 Waidhofen/Thaya Rakúska republika c. zml. V 2803/2011 zo dña
4.7.2011 -CZ 2295/2011

-

Na pare CKN c. 1500/1, 1500/2, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1500/Ó, 1500/7 + c s. 154 na pare.
CKN c. 1500/1, c. s.154 na pare. CKN c. 1500/2: Zálozné pravo prc pohl'adávku Waldviertler
Sparkasse Tíank AG, FN 36924a, Sparkasscnplatz 3, Zwcttl, c. zml. V 4859/2013 zo dña 19. 11. 2013
-CZ 2499/2013

-

Na pare. CKN c. 1500/1, 1500/2 a c. s. 154 na pare. CKN c. 1500/1 a 1500/2: Zálozné pravo
pre pohl'adávku Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

é. OEM-DP-153986/29261/2014-Po zo dña 20.11,2014 -381/2015 '
-

Na parce. C-KN 1500/1, 1500/2, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1500/6, 1500/7 -I- c.s. 154 na parce.
1500/1, c.s. 154 na parce. 1500/2: Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX
253/13 zo dña 20.1.2015, súdny exekútor Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková, Andreja Hlinku 21, 957
01 Bánovcc nad Bebravou, zapísané do KN dña 11.2.2015 -cz 436/2015

Inéúdaje:

-

Na parce C-KN 1500/1, 1500/2, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1500/6, 1500/7 + c.s. 154 na parce.
1500/ I, c.s. 154 na parce. 1500/2: Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX
11!/! 4 zo dña 11.3.2015, súdny exekútor JUDr. Marcela Sujanová, Nálepkova 346/1, 017 01
Povazská Bystrica /do KN zapísané 17.3.2015/ - cz 788/15

-

Na paL-c.c. C-KN 1500/1, 1500/2, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1500/6, 1500/7 + c.s. 154 na parce.
1M>(>/ 1, c.s. 154 na parce. 1500/2: Exekucny príkaz na vykonanie exckúcie zriadením exekucného
zálozného prava c. EX 24/2014 zo dña 12.3.2015 (zápis do KN 20.3.2015), súd. ex. JUDr. Andrea
Nemcíková, M.R.Stefánika 157/45, 017 01 Povazská Bystrica - cz 835/2015

C.S.I54,PARC.C.1500/1- KULTÚRNA PAMIATKA ZAPÍSANÁ V ÚZK.P SR POD C.2366/0 520/99

Ohodnotenie predmetu drazby:
Císlo znaícckého
posudku:

80/2015

Meno znalcn:

Dátum vyhotovenia:

lug. Stefan Pnstierovic

04.05.2015

Najniásie podanie:

1.280.000 ,00 €

Minimálne prihodeníe:

1.000,00 €

Vyska drazobnej zábezpeky:

45.000,00 €

Vseobecná cena
odhadu:
1.280.000,00 €

Spósob zlozenia drazobnej zábezpeky:

1.

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

2.

v horovosti, v eurách, do pokladne drazobníka na ádrese Masarykova 21 Kosice, alebo v den koiiania

3.

banková záruka,

4.

notárska úschova,

Slovensko, a.s.,

drazby v micste koiiania drazby do pokladne drazobníka,

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit' platobnou kíiitou a ni íekom.

Doklad preukazujúci zloáenie draáobnej zábezpeky: Original vypisu z bankového úctu, potvrdcnic o vkladc

penaznych prostricdkov na bankovy úcet v hotovosti (úcastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorcnia draáby
bucle drazobná zábezpcka pripísaná na úcet drazobníka), príjmovy pokladnicny doklad drazobníka, banková záruka
\- prospcch drazobníka s vyhradou prcvodu platby ]ío doruccní zápisntcc o wkonaní dríizby za prcclpokladu, zc
ucastník dtazby sa sianc vydi'azitcrom, notárska úschova v prospech drazobníka s vvhradou prevodu plarby po
dnmct-ní /ápisnict: < > vykonaní drazby za predpokladu, xc úcastník drazby sa stanc vv
Lehota na zlozenie:

do otvorenia drazbv

Sposob vrátenia dcazobnej zábezpeky: Draáobník bez zbytocného odkladu po skonceuí drazby vráti
úcastmkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazil, zlozenú drazobnú zábezpeku alebo zabc-zpeci jej vydíinie v.
notárskej úschov}-. Jjstinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky prcdlozciiú úcastníkom drazby, ktory prcdmct
drazby iiL^-wlrazil, drazobník bez zbytocného odldadu vráü úcastníkovi drazby, najneskór vsak do 5 dní od
skonccnia drazby alebo od upustenia od drazby.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením: Vydrazitel' je povinny uhradii' cenu dosiahnutii vydrazcním
najneskór do 15 dní ocio dña skoncenia drazby na úcet drazobníka bczhotovostny prevod na úcet drazobníka c.
SK 483! 000000004350268216, vedeny v SBERBANK Slovensko, a.s., pobocka Kosice. Drazobná zábezpcka sa
vydrazirel'ovi zapocítava do ceny dosiahnutej vydrazením.

Obhliadka predmetu drazby, dátum a cas:

Obhliadka 1: 16.07.2015 o 14.30 hod.
Obhliadka 2: 17.07.2015 o 12.30 hod.

Organizacné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu drazby sa uskutocní po predcháüzajúccj
dohode s dni/.obníkom, najmenej den vopred. Blizsie infoimácie tykajúce sa obhliadky: 0911 420 800.
Nadobudnutie vlasiníckeho prava k predmetu drazby: Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza
na vydrazilcra udelenim príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením v ustanovenej lehote. Drazobník
v\-dá bey. zbyiocného odkladu po nadobudnutí víastníckeho alebo iného prava vydraziiel'ovi potvrdenie o
\Tdrazfní predmeru drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá
drazobník vydrazirel'ovi dve vyhorovenia osvcdceného odpisu notárskej zápisníce.

Notar, ktorj' osvedeí priebeh drazby notárskou zápisnícou:
JUDr. Zora Belková, notar so sídlom: NaTroskách 22-prízemie, 974 01 Banská Bysfrica.
Podmienky odovzdania predmetu drazby:

1.

Po nadobudnutí víastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného
odkladu vydrazirel'ovi predmet drazby a listiny, ktoré osvedcujú vlastnícke prá^'o a sú ncvyhrumié na

nakladanie s predmetom drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby a vvdxazitel'
prevzatie predmetu drazby písomne potvrdí.
2.

"

Ak ide o nehnutelW, podnik alebo jeho casf, predchádzajúci vlastník je povinny odovzdat5 predmet drazby
nazaldade preolozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez
zbytocnych pnefahov. Drazobník je povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby
Zapisrucu o odovzdani predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastník predmetu draéby, vydrazitel' a
drazobnik. Jedno vyhotoveme zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve whotovenia dostane
vydrazitd. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísar* alebo ju prevzmf, tato skutocnosf sa vyznací
v zapisnici a zapismca sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.

Vsetky náklady ^jnéi odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydrazitd'. Tato povinnosf sa
nevzfahuf na naklady ktore by mác nevznM, ak ich svojou vinou spósobií predchádzajúci vlastník, majitd
4.

alebo drazobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich posühla

?H°i;XLpít draáby zodpovedá T^fWW za 5kodu sp6sobenú

'

PouÉenie:
u^i "i ,.-.

.

'

"—^.^^jv.^ iu^,wa(.ii, móze osoba, ktorá tvrdí,

tym

bola dodmuta na svojich pravach, pO21adaf súd, aby urcil neplatnost' drazby. Pravo domáhaf samen,
nep atoosu drazby zaruka, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu, okrem prípadu ak dóvcX

neplatnosü drazby suvisia so spáchaním trestného dnu a zároveñ ide o drazbu domu alebo byru v ktoTom

ma preckhadzajuci vlastník predmetu drazby v case pr&lepu hláseny uvaly pobyt podl'a zákona^' 253/19^
- Z,¿77nnTI ^

an°V Slovenskeí reP^Hky a registn obyvateTov Slovenskej repubHla^ v znení zákona

c 4M/2UU4 Z.z v tomto pnpade je mozné domáhat1 sa neplatnosti draáby aj po uplynutí teito lehotv

2.
3.

4.
5.

V pnpade spolocne, drazby bude neplatná len tá casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka
'
^
Osoba, ktora pódala na sude zalobu podl'a bodu 1 písmena z tohto oznámenia o drazbe je povinná oznámif
pnslusnejspravekatastranehnutel'nostízacatie súdneho konania
oznamit

^vt^^S°Í!=° "!f^°f.tób! ?0dra ^ 3 Pís— « «to oznámema o

sú

Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu

nn^O^'U™Íh?
fl Kmfn¿ VySl°Vie Z dÓV°du ™-^reného zacatia drazby, ak
onesWneho zacatia dxazby koname inej drazby tym istj^m draáobníkom m tom istom
osoba, ktorá má k predmetu

2a drazobnüta:

Za navrhovatd'a:

". 2015

VJindfichovomHradci dña 16.06.2015

Profe^onálna d^obná spolocnos^o. ▼ ^ /

Mgr^roslav Dzunk, konatel' spolpéáo^

MESTSKY URAD
BA.NSKÁ BYSTRÍCA

Vyvcacnó dña:

-2. júl 2015

I Zvesené dña:

püdpis "

*

Wald^rtler Sparkasse Ba*k AG

Mag. Michael Hag, cien predLvenstva

bolo pricinou

