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OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAZBE
Zn. 641/2015
Drazobná spolocnost', a.s. ako drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb v zmysie príslusnych

ustanovení zákona c. 527/2002 Z.z. o dobrovofnych drazbách a o doplnení zákona c. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej cinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorsích predpisov (d'alej len ,,zákon o
dobrovofnych drazbách") zverejñuje na základe návrhu zálozného ventera, v zmysie ustanovenia § 17 a § 22
zákona o dobrovol'nych drazbách nasíedovné Oznámenie o opakovanej drazbe:
A.

Oznacenie drazobníka:
Sídlo:

Drazobná spolocnost', a.s.

Gundulicova 3, 811 05 Bratislava

ICO:

35 849 703

Zapísany:

Obchodny register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, VI. c.: 3070/B

Oznacenie navrhovatefa:
Sídlo:

Váeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

ICO:
Zapísany:

31320 155

OR Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vlozka c. 341/B

B.

Miesto konania drazby:

Dátum konania drazby:

Hotel ARCADE***, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica miestnost': "Verkv salónik"
21.09.2015

Cas konania drazby:

10:20 hod.

Drazba:

2. kolo drazby

c.

Predmet
drazby:

Predmetom drazby sú nehnutel'nosti evidované na liste vlastníctva c. 6814, katastrálne
územie Radvañ, Okresny úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor, obec Banská Bystrica,
okres Banská Bystrica a to:
Pozemky - parcely registra "C" :

parceiné císlo: 3681/292, vymera 411 m2, druh pozemku: zastavane piochy a nádvoria
Stavba:

Byt c. 14, na prízemí, vo vchode c. 10, v bytovom dome so súpisnym císlom 14281 na parcele
císlo 3681/292.

Podiel priestoru na spolocnych castiach a spolocnych zariadeniach domu a spoluvlasinícky
podiel k pozemku: 15589/131978.
Predmet drazby sa drazf tak ako stojí a lezí.
D.

Opis
predmetu
drazby
ajehostavu:

Byt 6.14 sa nachádza v obytnom dome s.c. 14281, v meste Banská Bystrica, cast' Prsianska

Terasa na ul. Medenej 6.10, postaveny na parcele KN 3681/292, k.ú. Radvañ. Jedná s o byt c.
14 na prízemí. Byt je stvorizbovy s príslusenstvom. Príslusenstvom bytu je predsieñ, kuchyña,

kúpera, WC a chodba. Spolocnymi casfami domu sa rozumejú casti domu nevyhnutné pre
jeho bezpecnost' a sú urcené na spolocné uzívanie, najmá základy domu, strechy, chodby,
obvodové múry, priecelia, vchody, schodistia, spolocné terasy, podkrovia, vodorovné, nosné a
izolacné konstrukcie a zvislé nosné konstrukcie. Spolocnymi zariadeníami domu sa rozumejú
tie zariadenia, ktoré sú urcené na spolocné na uzívanie, najmá susiarne, kocíkarne, spolocné
televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizacné, elektrické, telefónne a
piynové prípójky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a siúzia vylucne tomuto
domu. Dom bol dany do uzívania v roku 2008. Obyíny dom, v ktorom sa nachádza oceñovany
byt je sest'poschodovy a nachádza sa v ñom celkom 14 bytovych jednotiek. Dom má
samostatny vchod. V jednom ■ vchode je 14 bytov. Na prvom podzemnom podlazí sa
nachádzajú pivnice a garáze. Ostatné-poschodia sú byty. Byíovy dom má sedlovú strechu, je
zatepleny. Okná a dvere sú piasíové.
SpoSocné priesíory:

Základy betónové pásy, zvislé a vodorovné zelezobetónové, strecha sedlová, krytina
skridiová, klampiarske konstrukcie úplné, vonkajsia úprava povrchov zateplená, omietka na
báze umelych látok, vnútorné omietky vápenné hladké, keramické obklady, dvere plastové,
okná
plastové,
podlahy
keramické,
vykurovaníe
spolocnych
priestorov ziadne
elektroinstalácía svetelná, bleskozvod, kanalizácia do verejnej siete.
Zariadenie bytu:

Byt c. 14 je umiestneny na prízemí bytového domu s.c. 14281. Jedná sa o stvorizbovy byt s
kompletnym príslusenstvom. Podlahy sú keramické. Okná sú plastové s vnútornymi zalúziam
z hliníka. Vnútorné obklady sú v kúpel'ni a WC. V kúpei'ni je ocel'ová, srnaitovaná vana a 2x

keramické umyvadlo. Vodovodné batérie sú pákové. Kuchynská linkaje nova nadstandardná s
kompletnym vybavením a vodovodnou batéríou pákovou. Cely byt je v nadstandardnom
prevedení.

E.

Prava a
závázky
viaznuce na
predmete
drazby:

Vsetky nasledujúce zálozné prava v prípade úspesnej drazby zanikajú v zmysie § 151ma
a § 151md zákona c. 40/64 Zb. (Obciansky zákonník) avydrazitel' nadobúda predmet
drazby bez zat'azenia záloznymi právami.

Na byt 14, prízemie, vchod 10 a podiel 15589/131978 na spolocnych castiach a zariadeniach

domu a k pozemku: Zálozné pravo pre pohl'adávku: Vseobecná úverová banka, a.s. Mlynské
Nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31320155 - c.zml. V 5091/2008 zo dfta 3.9.2008 - VZ
2242/2008, 2243/2008.

Na byt c.14/prízemie, vchod 10, podiel 15 589/131 978 k pozemku a na spolocnych castiach a
zariadeniach domu: Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX

197/2012-23 zo ciña 21.6.2012, súd. Exekútor JUDr. Dusan KormaníkJ Obchodná 2, Stará
Lubovña/do KN zapísané 3.8.2012/- 1786/2012.
Na byt 14/prízemie, vchod 10, podiel 15 589/131 978 k pozemkom a na spolocnych castiach a
zariadeniach domu: Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX 463/12
zo dña 16.1.2013, súd. exekútor JUDr. Eleonora Nosková, Robotnícka 4, B.Bystrica /do KN
zapísané 21.1.2013/ -197/13.

Na byt 14/prízemie, vchod 10, podiel 15 589/131 978 k pozemkom a na spolocnych castiach a
zariadeniach domu: Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava c. EX 464/12
zo dña 16.1.2013, súd. exekútor JUDr. Eleonora Nosková, Robotnícka 4, B.Bystrica /do KN
zapísané 21.1.2013/-198/13.
Na byt 14 / prízemie, vchod 10 a podiel 15589/131978 k pozeku a na spolocnych castiach a
zariadeniach domu a k pozemku: Exekucny príkaz na zriadenie exekucného zálozného prava
c.sp. EX 426/2012-14 zo dña 5.11.2014, súdny exekútor JUDr. Dusan Kormaník, Obchodná 2,
064 01 Stará Uubovña (do KN zapísané 7.11.2014) - cz 3658/2014

Nasledujúce prava spojené s predmetom drazby ostávajú v prípade úspesnej drazby na
predmete drazby a vydrazitel1 nadobudne predmet drazby s nasledujúcimi právami:

Zákonné zálozné pravo v zmysle § 15, Z 182/93 Zb. v prospech Spolocenstva Prsianska

terasa-VZ 112/2009.

(Poznámka drazobníka: Pohíadávka zabezpecená tymto zákonnym záloznym právom nebude z vytazku
drazby uspokojovaná v prednostnom poradi nakofko tato zákonné zálozné pravo je na LVzapísané
v casovo neskorsom poradi. Navrhovateí drazby má postavenie prednostného zálozného veríteía).

Nasleduiuce nájomné pomery v prípade úspesnej drazby ostávajú viaznut' na predmete
drazby

a

vydrazitel'

nadobúda

vyplyvajúcimi z tychto

predmet

nájomnych

drazby

pomerov

a

zat'azeny

vstupuje do

právami

a

závázkami

právneho postavenia

prenajímetel'a.

Nájomná zmluva uzatvorená medzi Ing. Dusanom Hraskom,
r. c.

. bytom

. a Mgr. Barbora Kozáková,
,r.c.

, ktorá bola uzatvorená na dobu neurcitú pocnúc

dñom 01.09.2008. Vyska nájomného je 199,16 EUR mesacne. Nájomná zmluva je k dispozícii
na nahliadnutie v sídle drazobníka.
F.

Spósob
stanovenia
ceny

predmetu

drazby.

Hodnota predmetu drazby bola zistená podi'a znaleckého posudku c. 48/2015, ktory
vypracoval Ing. Miroslav Dubec, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceñovanie
nehnutel'ností, zapísany v zozname znalcov, tlmocníkov a prekladatel'ov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod císlom 910615. Dátum vypracovania
znaleckého posudku: 22. 05. 2015.
125.000 ,- EUR

G.

Najnizsie podanie:
Minimálne prihodenie:

125.000,-EUR
1.000,00 EUR

H.

Drazobná zábezpeka:
Sposob zlozenia
drazobnej zábezpeky:

20.000,00 EUR

1.

Bezhotovostny p/evod alebo vklad na úcet drazobníka c. 1957038659/0200,

vedeny V vedeny vo VÚB, a.s. s variabilnym symbolom 6412015.
2.

3.
4.

■* V hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo v mieste konania drazby.
Banková záruka.
Notárska úschova.

Doklad preukazujúci
zlozenie drazobnej
zábezpeky.

Lehota na zlozenie
drazobnej zábezpeky.

Vrátenie drazobnej
zábezpeky.

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit'platobnou kartou ani áekom,
1.
Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vyske drazobnej

zábezpeky. Úcastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby bude
drazobná zábezpeka pripísaná na úcet drazobníka,
2.
Hotovost1 vo vyske drazobnej zábezpeky,

3.
4.

Original alebo overená kópia preukazujúcayystavenie bankovej záruky,
Original aíebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Do otvorenía drazby.

Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby vhotovosti alebo bezhotovostnym
prevodom na úcet úcastníka drazby.

CH.

Spósob úhrady ceny
dosiahnutej
vydrazením.

Vydraziteí'je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v hotovosti do pokladne v
sídle drazobníka alebo bezhotovostnym prevodom alebo vkladom na úcet

drazobníka c. 1957038659/0200, vedeny v vedeny vo VÚB, a.s. s variabilny>n

symbolom 6412015 to do 15 dní odo dña skoncenia drazby, v prípade, ze suma
dosiahnutá vydrazením presiahne 6.640,00 EUR, v opacnom prípade ríned' po
ukoncení drazby.

I.

Obhliadky predmetu
drazby

.

Organizacné
opatrenia.

1.

27.08.2015 o 10:30 hod.

2.

14.09.2015 o 12:15 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konaním obhliadky na tel.
c.: 02/5949 0111, Po-Pi 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13' zákona c.
527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách je vlastník predmetu drazby, drzitel' alebo
nájomca povinny umoznit' riadnu obhliadku predmetu drazby v stanovenych
termínoch.

J.

Nadobudnutie
vlastníckeho prava k
predmetu drazby.

Podmienky
odovzdania predmetu
drazby.

Ak vydraziteí' zaplatí cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej leñóte, prechádza
na neho vlastnícke pravo dñom udelenia príklepu. Drazobník vydá bez zbytocného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iriého prava vydráziteíovi potvrdenie o
vydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje
notárska zápisnica vydá drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedceného
odpisu notárskej zápisnice.
1.

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby

odovzdá drazobník bez zbytocného odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a iistiny,
ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetóm
drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby a vydraziteí'
prevzatie predmetu drazby písomne potvrdí.
2.
Ak ¡de o nehnuteínost', podnik alebo jeho cast', predchádzajúci vlastník je
povinny odovzdat' predmet drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu

notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnych priet'ahov.
Drazobník je povinny na mieste spísat' zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastník predmetu
drazby, vydraziteí' a drazobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci
vlastník a dve vyhotovenia dostane vydraziteí1. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísaf alebo ju prevziaf, tato skutocnosí' sa vyznací v zápisnici a zápisnica sa
povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.

3.
Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie
vydraziteí'. Tato povinnost' sa nevzt'ahuje na náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ich
svojou vinou spósobíl predchádzajúci vlastník, majitel1 alebo drazobník alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4.
Osoba povinná vydat' predmet drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za skodu
sposobenú omeskaním s odovzdaním predmetu drazby.

Poucenie podl'a §21

ods. 2 az 6 zákona

527/2002Z.Z. o

_dobrovoi'nvnh

1.
V prípade, ak sa spochybñuje platnost' záloznej zmluvy alebo boli porusené
ustanovenia Zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola
dotknutá na svojich právach, poziadaf, súd, aby urcil neplatnost' drazby.

2-

Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a bodu 1. písmena K tohto

oznámenia o drazbe, je povinná oznámit' príslusnej správe katastra nehnutel'ností

drazbách

zacatie súdneho konania.

3.

Ucastníkom súdneho konania o neplatnost' drazby podl'a bodu 1. písmena K

tohto

oznámenia o drazbe, sú
navrhovatel' drazby,
drazobník, vydraziteí,
preclchádzajúci vlastnik a dotknutá osoba podl'a bodu 2. písmena K tohto oznámenia
o drazbe.

4.
Ak súd urcí drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5.
Neplatnost' drazby nie je mozné vyslovit' z dóvodu oneskoreného zacatia
drazby, ak bolo prícinou oneskoreného zacatia drazby konanie inej drazby tym istym
drazobníkom natom istom mieste alebo ak neumoznil vlastnik predmetu drazby, ako
aj osoba, kíorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonat' riadnu
obhliadku predmetu drazby.
L.
Meno a priezvisko notara:

JUDr. Marta Pavlovicová

Sídlo:

Safárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

Za drazobníka:

V Bratislave, dña

Za navrhovatel'a:

-07- 2015

V Bratislave, dña

■ [.. ,_■_. •* .';,■

Peciatka:

Peciatka:

VUB, a.s.
Miynské nivy 1

S2S SO Bratíslavs

Podpis:

Podpis:
Mgr. Martin Krncan

Ing. Dionyz Foldes

Funkcia: cien predstavenstva

Funlícia: riaditel* odboru Manazment rizikovych

Drazobná spolocnosf, a.s.

pohl'adávok,

VÚB, a.s.

í, (

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Podpis:
Ing. Vladimír Horváíh
Funkcia: vedúci oddelenia Správa Watch List,

VÚB, a. s.

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Ine. Dionyz Fíildes, dátum narodenia

j ■ r-e-

, bytom

,

, ktorého(ej)

totoznost' som zistil(a) zakonnym sposobom, sposob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad:
Obciansky preukaz, seria a/alebo císlo:
, ktory(á) listinu predo mnou vlastnorucne podpísal(a).
Centrálny register osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 495328/2015.

Bratislava dña 24.7.2015
Katarína Tihányiová
zamestnankyña poverená notárom

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania oravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Ing. Vladimír Horváth, dátum
narodenia
, r.c.
" bytom
, ktorého(ej)
totoznost' som zistil(a) zakonnym spósobom, sposob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad:
Obciansky preukaz, seria a/alebo císlo:
ktory(á) listinu predo mnou vlastnorucne podpísal(a).
Centrálny register osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 495329/2015.

Bratislava dña 24.7.2015
Katarína Tihányiová
zamestnankyña poverená notárom

Upozornenie! Notar legalizáciou
neosvedcuje pravdivost' skutocností

uvádzan^ch v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

