DRAZBY Sz REAIIÍY

Oznámenie o dobrovol'nej drazbe
PDS c. 31/6F-2015
Drazobník:

Ptofesionálna draz'obná spolocnost', s.r.o.
Masatykova 21, 040 01 Kosice

ICO: 36 583 936
zapísaná v Obchodnom regístri Okresného súdu v Kosiciach I, oddiel: Sro,
vlozkacíslo: 15388/V
Zíistúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konatel'om spolocnosü
Navrhovatel' drazby:

Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkasscnplatz 3, 3910
Zwettl,

Rakúska

republika,

(Firmenbuchnunimer):

FN

Sparkasse von 1842 AG)

36924

císlo

(ako

v obchodnom

právny

prostredníctvom

nástupca

svojcj

regís tri

Waldviertler

organiza en ej

zlozky:

Waldviertler Sparkasse Bank AG, Jindrichúv Hradec, Klásrerská 126/IT,
377 01 Ceská republika, ICO: 49 060 724, zastúpená Mag. Michacl Hag, cien
predstavenstva, Ing. Radek Matejka, prokurista
Dátum konania drazby:

06. august2015

Cas otvorenia drazby:

10.30 hod.

Mieslo konania drazby:

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

Opakovanie drazby:

á drazba

prva

Prednicl drazby: Prcdmctom drazby je súbor nehnuterností zapísany na LV c. 4159 vedenom Okresnym úradom

Banská líysrnca - katasnálny odbor, okres: Banská Bys trica, Obec: Banská Bys trica, katastrálne územie: Banská
Bysrnca, ako:

sravba so súp. c. 5584 postavená na parcele c. 473/13, Cukráreñ, fir. priest.,
parcela registra ,,C" c. 473/13 vo vymere 70 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
(d'alej len ,,predmet drazby").

Opis predmetu drazby: Nehnutel'nost' sa nachádza v obchodnej zóne krajskcho mesta Banská Bystrica, na xilici
Paruzánska c.3. Ide o vychodnú cast* mesta, ktorá je blízka sirsiemu centru mesta, v danom miesie je obcianska

vybavenost' a sluzby standardné, v blízkosti budov)' sa nachádzajú d'alsie obchodné prevádzky, bndova krajskej
proknratúry, generálneho riaditerstva Slovenskej posty, d'alsie obchodné a adminístratívnc objekty, ale aj bytovc
domy. Objekl ¡e prístupny po spevnenych ccstnych komunikáciách, je napojeny na vsetky základné inzinierske
sicre.
Predmel drazby sa drazí v siave ako stojí a lezí v den drazby.

Opis stavii predmetu drazby: Hod no tena stavba s názvom Cukráreñ, firemtié priestory c. súp. 5584 je v zmysle
platnej metodiky budova administratívna /podl'a vá'csinového úcelu, na ktory sa objekt vyuzíva/. Stavba má
stvorco\-y pódorys rozrnerov 8,45 x 8,40 m, jedno podzemaé a styri nadzemné podlazia, má plochú strcchu. Zvislú

nosnú

koiisrrukciu

r\'oria

zelezobetónové

monolitickc

steny

na

dvoch

stranách

objcktu

a

ocel'ovy

stíp

v profil'alilnm rohu budovy, ktorc su ocel'oWm stropnym nosníkom spriahnuté so zelezobetónovou monolitickou

stropnou konstrukciou /prevládajúca nosná konstrukcia je zelezobetónová monolitická stenová/, na dvoch
stranách je budova s presklenym obvodoxym zavesenym plást'om na ocel'ovej rostovej konstrukcii, presklené je aj
boené schodisko. Základy tvorí zelezobetónová armovana doska, deliace vnútorné priecky sú z tehál

POROTHI7.RM, srresny plásr' tvorí pochódzna dlázdená obrátená strecha so zivícnou hydroizolacnou krytinou.

Schodisko je occl'nvé, vnútornc aj vonkajsie povrchové úpravy tvoria hrubozrnné stierky, podlahy v l.PP a v l.NP
rvoria keraniické dlazby, v 2.NP az 4.NP sú podlahy textilné, vnútornc dvere sú drevené plné hladké alebo
zasklené, okná tvorí prcsklená stena obvodového piást'a s vnútornymi zalúziami. Objekt ¡e napojeny aa prípojky

elektroinstalácie, vody a kanalízácic z verejnych sietí, prípojku zcmného plynu nema. Vyknrovanic je lokálne
clckirické, na ohrev 'I'UV slúzia zásobníkové alebo prietokové ohrievace vody, budova má vyt'ah, na kazdom

podlazí je vzduchotcchnické zariadcnie. Díspozicne sa v podzemnom podlazí nachádza spolocenská miestnost'
patriaca k reslaurácii na prízerní, so sociálnym zázemím pre verejnosr* a skladmi. V prizemí je restaurada

/kaviareñ/ a socialnc zariadenie pre personal. 2.NP az 4.NP tvoria kancelárske pricstory, na kazdom podlazí je
jcdna vel'ká kancelária s priamym prístupom z vyt'ahu, alebo vstupora zo schodiska, kancelária má sociálne
zariadenic a na dvoch poschodiach sa nachádza aj maly kuchynsky kút. Podl'a prcdlozenych podkladov bola stavba
daña do uzívania ^T roku 2001.
Prava íi záviizky viaznuce na predmete draáby:
LVc. 4159, k. ú. Bnnskíi Bystrica

Casi'..B": I 'LASTKÍO A 7NÉ OPRAXNENÉ OSOBY
Poznámka: Oznámcmc o zacatí vykonu zálozného prava drazobníka Profesioiiálna drazobná spolocnost', s.r.c,
Masaiykuva 21, OI0 01 Kosice, ICO: 36583936 sp. zn. PDS-3I/1P-2015- MS zo dña 4. 3. 2015
(k\r 371/2006) -CZ 705/2015
Poznámka:

Lípovcdomcnic o sposobe vykonania exekúcie predajom [lehnutel'nosti c.EX 162/2015 z 29.5.2015,
exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Racianska 66, 831 02 Bratislava. Zákaz naldadania
s nohnufel'nost'ou . -1659/2015
súdny

Gi.t/'X":'Í'.-¡RCtlY

Na pare. c. 473/13 + c. s. 5584 na p. c. 473/13: Zálozné pravo pre pohl'adávku Ví'aldvicrtler
Sparkasse von 1842, Hauptplatz 22, A-3830 Waidhofen/Thaya, Rakúska republika, ICO: /FN/
35780 c. zml. V 371/2006 zo dña 1. 3. 2006 - VZ 324/2006
Na pare. CKN c. 473/13 + c. s. 5584 ñapare. CKN c. 473/13: Zálozné pravo pre pohl'adávku
Waldvicrtlcr Sparkasse Bank AG, FN 36924a, Sparkassenplatz 3, Zwcttl, c. zml. V 4860/2013 zo dña
19. 11. 2013 -CZ 2500/2013
lné údaje:

Bcz zápisu.

Oliodnotenie predmetu drazby:
Císlo znaleckého

81/2015

Meno znalca:

Dátiim vyhotovenia:

Ing. Stefan Pastierovic

04.05.2015

Najnizsie podanie:

465.000,00 €

Minimálne prihodenie:

1.000,00 €

Vyska drazobnej zábezpeky:

45.000,00 €

Vseobecná cena
odhadu:

465.000,00 €

Spósob zlozenia drazobnej zábezpeky:

1.

bezhotovíisrny prevod na úcet drazobníka c. SK 4831000000004350268216, vedeny v SBERBANK
Slovensko, a.s.,

2.

y horovosri, v eurách, do pokladne drazobníka na ádrese Masarykova 21 Kosice, alebo v den konania

3.

banková záruka,

4.

notárska úscho\ra,

drazby v miesre konania drazby do poldadne drazobníka,

I >r;r/nbnú /.ábc/pckii me |c

': zlo¿il' platobnou kanou a ni sckom.

Doklad preitkaziijúci zlozeníe drazobnej zábezpeky: Original vypísu z bankového úcai, pou^denie o vklade
peñaznych prosíricdkov na bankovy úcet v hotovosti (úcastník bucle pripusteny k drazbe, ak do ot\'orenia drazby
bude drazobná zábezpeka pripísaná na úcet drazobníka), príjmovy poldadnicny doklad drazobníka, banková záruka
\ pmspccli Jra/(ibník:i s vyhradou prevodu phuby po dorucení zápisnicc o vykonaní drazby za pretlpokladu, íc
ticasiník í\v,Y/b\ ^ Mam- vytlrazitcrom, notárska úschova v prospccli drazobníka s vyhradou prevodu plafby po
tli >ru¿vMi •/¡ipi-íniiv- * > \-\ konaní dra/by /a ]írcdpokladu, 7.a ií cas mili drazby sa sranc \Tdia/iltToni.

Lehola na zlozenie:

do otvorenia drazby

Spósob vrátenia drazobnej zábezpeky: Drazobník bez zbytocného odldadu po skoncení drazby vrári
úcastníkovi dnizby, kiory predmet drazby nevydrazil, zlozenú drazobnú zábezpeku íüclio zabezpecí jej vydanie z
nouirslíci úschow. I jstüiu prcukazujúcu vydanie bankovej záruky prcdlozenú úcasiníkom drazbv, kLory prcdmci
drazby ncvydrazt], drazobník bez zbytocného odkladu vráti úcastníkovi drazby, najneskór vsak do 5 dní od
skonccnia drazby alebo od upustenia od drazby.
Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením: Vydrazitel' je povinny uhradit' cenu dosiahnutú vydrazením
najneskór do 15 óní odo dña skoncenia drazby na úcet drazobnika bezhotovostny prevod na úcet drazobníka c.
SK 483Í0OUO000O4350268216, vedeny v SBERBANK Slovensko, a.s., pobocka Kosice. Drazobná zábezpcka sa
\Tdrazirel!ovi zapocítava do ceny dosiahnutej vydrazením.
Obhliadka predinetu drazby, dátum a cas:

Obhliadka 1: 16.07.2015 o 1-1.00 hod.
Obbliadkíi 2: 17.07.2015 o 12.00 hod.

Organizacné opatrenia: Stretnurie záujemcov o obhliadku predmetu drazby síi uskutocní po predchádzajúcej
dohode s ürazobníkom, najmenej den vopred. Blizsie informácie tykajúce sa obhliadky: 0911 420 800.
Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu drazby: Vlastnícke pravo k predmetu drazby prcchádza
na vydrazircl'a udclením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej \7drazenim v ustanovenej lehote. Drazobník
vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydraziterovi potvrdenie o
vydrazcní picdmeLu drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá
drazobník vydrazitcl'ovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice.
Notar, ktory osvedeí priebeh drazby notárskou zápisnicou:

JUDr. Zora Belkovn, notar so sídlom: Na Troskách 22 - prízcinie, 974 01 Banská Bystrica.
Podmienky odovzdania predmetu drazby:

1.

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného
odkladu vydi-azkd'ovi predmet drazby a lístiny, ktorc osvedcujú vlastnícke pravo a sú nev\!inutné na
nakludanie s prrdmt-tom drazby alebo osvedcujú iné prava vj-dL'axil'el'a k precimcui drazby a vydrazild'

2.

Ak ule o ndimucrnosf, podnik alebo jeho casi', |H'cdchád'zajúcÍ vlastník je povinny odovzdal' picdmct dirazbv
na zákiadc jiirdlo/cnia os\'cdccncho odpisu notárskcj zápisnice a doíozenia lotoznosti vydraziLcl'a bez
/Í)vlnrnych pnci'nhin-. Drazobník je povinny na mies fe spísat' zápisnicu o ndow.daní predmem drazby.
y.ápismm o f)dn\'zdani predmetu drazby podpíse prcdchádzajúci vlasfník piedmcin drazby, v\"draziter a
dra/ol)ník. ¡reino vyhoiovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlasrník a dve vyholnvcnia dostane

prevznue predmeiu drazby písomne potvrdí.

\\xlrazilL'l. Ak ntekioL'á osoba odmietne zápisnicu podpísaí' alebo ju prevxiai', lato skurncnost" sa vyznací
\" /lípismci a /¡ipismca su povazuje za odovzdanú aj tejió osobc.

3

\^c¡ky náklnih

spt)¡L'iié s (xiovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesic vydraziteí. 'lato povinnosf* sa

nc\vr";ihu|i' na náklady, kroré by mác ncvznikli, ak ich svojou vinou sposobil predcháclzajúci \'iasrntk, majirel'
ak'bo drazobník ¡debo ak íni ficto náklady \rzniídi náhodou, ktorá icb posiihla.
4.

í )s()b¡!

poviniuí

\ydat'

predmet

drazl.iy

zodpovedá

vydraí:itcl'o\'i

za

skodu

spósobenú

omeskaním

s odowdaním predmetu drazby.
Poucenie:

1.

2.

3.

V pripade, ak boli poiuíené uslíinovenia zákona o dobrovoi'nych drazbách, móze osnba, ktorá Ivrdí, ze n'm
bola dol.knuni na svojich právach, pozindat' súd, aby urcil neplatnosl' drazby. Pravo domáhai' sa urcenia
ncplíUnosli ilraiby zaniká, ak sa ncuplaiuí do (roch mesiacov odo dña príklepu, okrem pn'padu, ak dóvody
iieplaLiiosti tirazby súvista so spáchaníni trestncho cinu a záix^'cñ ide o dimzbu domu alebo byfu, v kiorom
má predi-hád/;i|úci vlnsrník predmem drazby v case príklepu hláseny tmily pobyt podl'a zákona c. 253/1998
V..y. o hl;ÍM-ní pohym obcanov Slovenskej republiky a registri ob\^afcrov Slovenskc) rcpiibliky v znení zákona
c. -IS-I/2U(M /,./., \- lonito pripade je mozné domáhar' sa nepliiinosri di-íizbx1 aj po uplvnuií icjto lehf)tv.
\ príp:uli- spuh >ciif¡ tira/by bude neplatná le 11 lá casf drazby, ktorej sa lakylo rozsudok ¡yka.
Osnba. kioní pódala na sude zalobu podl'a bodn 1 písmena z tohto oznámcni;i o drazbe, je povinná oznámil'
prísluítif) spr:í\-e ka rastra nehnutei'ností zacarie súdneho konania.

l'cnsniíkoin súdneho konania o neplatnost" drazby podl'a bodu ! písmena z rohto oznámema o drazbe sú
navrho\;iier drazby, dniznbník, vydrazitel, predchádzajúci vlastník a dotknufá osoba podl'a bodu 2 písmena
z mhio {>zñamen 1:1 o drazbe.

-1-

\k -ílkI uro dra/bu /a nepbunú, úcinky príldepu zanika|ú ku dñu príklepu.

5.

Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit1 z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, a
oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom istom
neumoánil vlastník predmetu dxazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako
vykonat' riadnu obhüadku predmetu drazby.

Za drazobníka:

)\

V Kosiciach_dña-™J

2015

spolocnost'
konatel' sooloénosti

vías
ascnorucns

VJindiichovom Hradci dna 16.06.2015

Waldviertler Sparkasse Banfc AG
Mag. Michael Hag, cien predstavenstva

Ing. Ha¿ek Matéjka, .prokurista

Cvffovscí dolofka prc

-odia avérovaci kr.lh,

Za navrhovatel'a:

: «íífic

podspsal:

i,uffl a miste narozan!

fidresa pofaytu:

MESTSKY URAJ
BANSKÁ BYSTRICA

Ldoiozka pro

aro

kh

t^3rucnS podcpsal

a iníato iiaroieri
á pobytj;

a c. pf«íloí^
ijhjv Hradec í

¿^ Ia.

Vyvcsené dña:

-2. júl 2015

Zvescnc dna:

podpis''

