DMZOBNA SPOLOCNOST, tus.
Gunduli2ova3,811 05 Bratislava, I¿0:35 849 703

zapísaná v Obchodnom registri Okresného síidu Bratislava I, oddiel: Sa, vlo2ka; 3070/B
tel. C 02/5949 0111, fex. C. 02/5949 0135

zauiem@,drazobnaspolocnost.sk

OZNÁMENIE O pPAKOVANEJ
DRAZBE
Zn. 898/2015
Draáobná spoloCnost*, a.s. ako drazobník oprávnen^ kv^konu dobrovoftiych draüeb vzmysle prísluSn^ch
ustanoveni zákona C. 527/2002 Z.z. o dobrovoftiych drazbách a o doplnení zákona 6. 323/1992 Zb. o notároch
anotárskej Cinnosti (Notársky poriadok) vznení neskorSfch predpisov (d'alej Ien «zata o dobravoFnych

drazbách"^ zverejüuje na základe návrhu záloiného verhera, vzmysle ustanovenia § 17 a § 22 zákona
o dobrovoftiy~ch draábách nasledovné Oznámenie o opakovanej díazbe:

A.

Oznafieuie drazobnika:

Drazobná spobüiosf, a.s.

Sidlo:

Gundulic"ova 3, 811 05 Bratislava

ICO:

35 849 703

Zapísan^:

Obchodn^ register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, VI. C: 3070/B.

Oznafienie navrhovateFov:

Prima banka Slovensko, a. s.

Adresa:

Hodzovall,010 01 Züina

ICO:

31575 951

Zapísaní:

v Obchodnom registri Okresného súdu ZilinBj oddiel; Sa, Vloáka Císlo: 148/i-

B.

Miesto konania draáby:

Hotel ARCADE, Námestie SNP 5,974 01, Banská Bystrica, Vel'k^ salónik

Dátum konanía draSby:

16.11.2015

Cas konania dra£by:

12:40 nod.

Braiba:

Opakovaná drazba- 4. kolo drazby

c.
Predmet
drazby:

Predmetom drazby sú nehniiternosti evídované na liste vlasmfctva 5. 1455, katastrálne územie Sásová,
Okresn? úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica a to:
Stavby:

Byt C. 1, na l.p., vo vchode 5, v obytnom dome so súpisnym £íslom 6438 na parcele Clslo 2867
Podiel priestoru na spolocnych castiach a spoloínych zariadeniach domu: 649/44618

Právny vzfab kparcele, na ktorej lezí stavba 6438 je evidovan^ na liste vlastníctva Císlo 1000.
Spoluvlastnícky podiel k pozemku nie je predmetom draáby.
Predmet draiby sa drazí tak ako ,,stojí a lezí".
Predmet drazby sa dra£i v podiele 1/1.

D.
Opis predmetu Byt sa nachádza v obytnom dome s.c\ 6438, v meste Banská Bystrica, Casf Sásová na ul.
drazby a jeho Magurskej t. 5, postaveny" na parcele KN 2867, k.ú, Sásová. Ide o byt 2.1 na 1. poschodí. Byt je
stavu:
trojizboví s prfsluBenstvom. PrísluSenstvom bytu je predsieñ, kuchyña, kupePña, WC a pivnica.

Spolofinyini Casfami dorau sa rozumejú íasti domu nevyhnutné pre jeho bezpecnosf a su. urfiené
na spoloüné uSvanie, najma základy domu, strechy, chodby, obvodové müry, prieCelia, vchody,
schodigtia, spoloiíné terasy, podkrovia, vodorovné, nosné a izola5né konátrukcie a zvislé nosné
konStrukcie. Spola£nymi zariadeníamí domu sa rozumejú tie zariadenia, ktaré sú uríené na
DloCné uzívanie, najma suSiame, kofíikárne, spoloíné televízne antény, bleskozvody,
vodovodné, teplonosné, kanalizacné, elektncké, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade, ak
sú umiestnené mimo domu a slúáia vy~lu5ne tomuto domu.
Dom bol daní do uáívania v roku 1987.
Obytny" dom v ktorom sa nachádza byt je osemposchodov^ a nachadza sa v fSom celkom 70
bytovych jednotíek. Dom má 5 samostaür?ch vchodov. V jednom vchode je 14 bytov. Na prvom
podzemnom podlaiSi sa nachádzajü pivnice. Ostatnó poschodia sú byty. Bytovy dom má rovnú
strechu, je zatépleny". Okná a dvere plastové.
Spoloíné priestory:

Stklady betónové pásy, zvíslé a vodorovné iíelezobetónové panelové zateplené, strecha piocha,
krytina áivi5ná, klampiarske kongtrukcie úplné, vonkajSia úprava povrchov zateplená, omietka na
báze umetych látok, vnútoraé omietky vápenné hladké, keramické obklady, dvere plastové, okná

plastové, podlahy keramické, vykürovanie spolocn^ch priestorov ziadne, elektroinStelácia
svetemój bleskozvod, kanalizácia do verejnej siete.
Zariadenie bytn:

Byt C. 1 je mniestneny na 1. poschodí bytového domu s.C. 6438. Jedná sa o trojizbovy byt s
kompletmhn prisluSenstvom. Podlahy sú parkety plávajüce. Okná sú plastové s vnütornymi
zalúziami z hhnika. Vnútomé obklady sú v kupel'ni a WC. V TcupeM je plastová vana a 1 x
keramické innovadlo. Vodovodné batérie sú pákové. Kucnynská lmka je nova s kompletn^m
vybavením a vodovodnou batériou pákovoiL Ceiy byt je komplet rekonStruovany.
Podlahová piocha bytu je 64,92 m2.
E.
Prava a závfizky
viaznuce na
predmete draíby:

VSetky nasledujúce zálozné prava v prípade úspeínej drazby zanikajú v zmysle §
lSlma a § 151md zákona í. 40/64 Zb. (ObSiansky zákonnfk) a vydraíitel' nado bú da
predmet draíby bez zafaíenia zálozn^mi právaml:

Na byt 6. I/L poschodie, vchod 5 a podiel 649/44618 na spoloem?ch Sastíach a
zariadem'ach domu: Zálozné pravo pre pahTadávkn Prima banka Slovensko, a.s., Hodáova

11, 010 11 Xilina, ICO: 31 575 951 t. zml. V 1254/2012 zo dña 16. 4. 2012 - &Z

478/2012,525/2012
Na byt C. 1/1. poschodie, vchod 5 a podiel 649/44618 na spoloínych Castiach a

zariadeníach domu: Zálozné pravo pre pohl'adávku Mesto Banská Bystrica, ÉSA 26, 974
01 Banská Bystrica, i. OEM-DP- 130542/22315/2014-Ja zo dña 27.8.2014 - 2080/2014

VSetky nasledujúee zálozné prava

avecné bremená v prípade úspeSnej

drazby

nezanikajú avydraSitel' nadobúda predmet drazby správami azávázkami znich
vypiyvajúcimi:

ZÁKONNÉ ZÁLO2NÉ PRAVO V ZMYSLE §15, Z 182/93 ZB. V PROSPECH:
VLASTNÍKOV BYTOV V DOME: MAGURSKÁ UL., C.S. 6438 - 67/97,815/99
Poznámka draSobníka: NavrhovateT dralby nema postavenie prednostného záloiného
veriteta. V zmysle ust § ISlma ods. 6 zákona & 40/64 Zb. (Obóiansfy zákonníty
vpripade úspeSnej draíby ■vydrañtet nadobúda predmet drazby zafazetty zálozrtfm
právom prednostného záloiného ventera. Uspokojenie pohtadávky zabezpeüenej tpmto
záloznpm právom sa spravuje ust § ISlma ods, 8 zákona á 40/64 Zb. (ObÓiansky
zákonník). Pohfadávka zabezpeéená tfmto zákonnym záhznfm právom bude z yytazku
drazby uspokojovaná vprednostnom poradí, nakotko zálozné pravo je na LV zapísané
v Éasovo skorSom poradl).

DILÚOB&i SPOLOÜXOST,

¡na ni.

feytje

F.
Sp6sob stanovenia ceny
predmetu drazby;

ica.

Mené

pody,
nosné

evidenfiné Císlo znalca 911790.
Suma ohodnotenia:

né na

^ody,

je, ak

iñ 70
rvom

mnü

pchá,

¿ana

NajnizSie pódame:

45.000,- EUR

Mirumálne príhodenie:

1.000,- EUR

H.

Drazobná zabezpeka:

5.000,-EUR

Spfisob zlozenia
drazobnej zábezpeky:

1. Bezhotovostaí prevod alebo vklad na úCet drazobníka 5. 9442992001/5600,
vedeny v Prima banka Slovensko a. s. s variabilnym symbolom 8982015
2.
V hotovosti do pokladne v sídle drazobníka alebo v mieste konania draáby.
3.
Banková záruka.

láciaf

lymi
jlx

4.

Notárska úschova.
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani Sekom.

Doklad preulcazujúci
zloáenie drazobnej
zábezpeky:

íiym

Lehota na zlozeme
drazobnei zábezpeky:

: a
va

47.900,- EUR

G.

júmá

¡yts

Hodnota predmetu drazby bola zistená podía znaleckého posudku c". 31/2015 zo dña
13.5.2015, ktory vypracoval analec Ing. Jülius KraCún, znalec v odbore Stavebnfctvo,
odvetvie Odhad hodnoíy nehnuternosti, zapfsany vzozname znalcov, tímoCnflcov
a prekladatel'ov, ktory vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

1.

Origina^ prlkazu na úbradu peñaznych prosíriedkov vo

vygke drafobnej

zábezpeky. ÚCastník bude pripusteny k dra2be, ak do otvorenia drazby bude drazobná

zábezpeka prtpfsaná va ÚCet drazobníka,
2. Hotovost* vo vygke drazobnej zábezpeky,
3. Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4.

Original alebo overenü kópiíi dokladu Tffeukazuiüceho notársku úschovu.

Do otvorenia drazby.

Vrótenie drazobnej
zábezpeky:

Bez zbytoíSného odkladu po skonfiení drazby bezbotovostnym prevodom na úc*et
úfiastnfka drazby alebo v hotovosti.

Spfisob úhrady ceny
dosiahnutej vydrazenim:

Vydraiíter je povinny zaplatitf cenu dosiahnutü vydrazenim v hotovosti do pokladne
v sídle drazobníka alebo bezhotovosínym prevodom alebo vkladom na üCet drazobníka
C. 9442992001/5600, vedeny v Prima banka Slovensko a. s., s variabilnym symbolom
8982015 a to do 15 dní odo dña skonfienia drazby v prípade, ze suma dosiahnutá
vydrazenim presiabne sumu 6.640,-EUR v opafinom prípade traed' po ukondeni
drazby.
I
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Obhliadka predmetu
drazby:
OrgauizaCné opatrenia:

1. termín: 30,10.2015 o 08:45 liod.

2. termín: 10.11.2015 o 13:00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoñ jeden den pred konanim obhliadky na tel. £.:
0275949 0120, Po- Pi, 8 00- 16 00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona 6. 527/2002
Z.z. o dobrovol'nych drazbách je vlastnflc predmetu draáby, drziteF alebo nájomca
povinny umoínif riadnu obhliadku predmetu drazby v stanovenych termínoch.

J.
Nadobudnutie

vlastnickeho prava
k predmetu drazby:

Ak vydraiiter zaplatí cenu dosiahnutii vydrazenim v ustanovenej lehote, prechádza na
neho vlastnícke pravo dñom udelenia prfldepu. Drazobník vydá bez zbytocného
odkladu po nadobudnutí vlastnickeho alebo iného prava vydrazitel'ovi potvrdenie
o vydrazení predmetu drazfay a v pripadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje
notárska zápisnica vydá drazobnlk vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedfieného odpisu
notárskei zápisnice

Fodroienky odovzdania

1.

Po nadobudnutí vlastnickeho prava alebo iného prava k predmetu drazby

DMZOBXi SrOLOÓNO

predmetu drazby:

odovzdá drazobník bez zbytoCného odfcladu vydrazitel'ovi predraet drazby a Üstiny,
ktoTé osvedcujú vlastnícke pravo a sü nevyhnutné na nakladanie s predmetom drazby
alebo osvedCujú mé prava vydrazitera kpredmetu drazby a vydraziter prevzatíe
predmetu drazby písomne potvrdí,

2. Ak ide o nehnuternosf, podnik alebo jeho fíarf, predchádzajúci vlastník je povinní
odovzdat? predmet draíby na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej
zápisnice a doloienia totoznosti vydrazitel'a bez zbytoenych priefahov. Drazobník je
povinny na mieste spísaf zápisnicu oodovzdaní predmetu drazby. Zápisnicu
oodovzdaní predmetu draáby podpiSe predchádzajúci vlastník piedmetu drazby,
vydrazitel' a drazobnik. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník
a dve vyhotovenia dostane vydraziter. Ak niektorá osoba odmietae zápisnicu podpísatf
alebo ju prevziat?, tato skutocnosf sa vyznací vzápisnici azápisnica sa povazuje za
odovzdanú aj tejto osobe.
3. VSetky náklady spojené sodovzdaním aprevzatím predmetu drazby nesie

vydraziter. Tato povirmosf sa nevztfahuje na náklady, ktoré by iná£ nevznikli, ak ich
svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majitel1 alebo drazobník alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

4. Osoba povinná vydatf predmet drazby zodpovedá vydrazüerovi za gkodu spSsobenú
omegkaním s odovzdaním predmetu drazby

PouCeniepodra§21

ods. 2 az 6 zákona
527/2002 2x.
o dobrovofrrych

draábách:

1. Vprípade, ak sa spochybñuje platiiosf záloánej zmluvy alebo boli porugené
ustanovenia zékona o dobrovofrrych drazbách, m52e osoba, ktora tvrdí, ze tym bola
dotknutá na svqjich právach, poziadat?, súd, aby ur5il neplatnosf drazisy. Pravo
domáhaf sa urCenia neplatnosti draáby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dña prfidepu okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním
tresíného Cinu a zároveñ ¡de o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci
vlastník predmetu draáby v Case prlklepu hláseny trvaly pobyt podFa zákona C.
253/1998 %jl. ohlásení pobytu obeanov Slovenskej republ&y aregistrL obyvatel'ov
Slovenskej republiky vzneni zákona 1. 454/2004 Z.z., vtomto prípade je mozné
domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplyautí tejto lehoty. V prípade spoIoSnej

drazby bude neplatná len té Casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok r^ka.

2. Osoba, ktorá pódala na sude 5alobu podra bodu 1. písmena Ktohto oznámenia

o drazbe, je povinná oznámitf prísluSnému okresnému úradu zafiatíe súdneho konania.
3. ÚCastaíkom súdneho konania o neplatnost? drazby podl'a bodu 1. písmena K tohto
oznámenia o drazbe, sú navrhovatel* drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci
vlastník a dotknutá osobapodTabodu 1. pismena Ktohto oznámenia o drazbe.
4. Ak súd urCí drazbu za neplataú, úCinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnosf draáby nie je mozné vyslovit? z ddvodu oneskoreného zafiatia drafby,
ak bolo prféinou oneskoreného zafiatia drazby konanie inej drazby tym isryni
dra2obníkom na tom istom mieste a ak neumoznil vlastnfk predmetu drazby, ako aj
osoba, ktorá má kpredmetu drazby iné ako vlasmícke pravo, vykonaf riadnu
obhJiadku predmetu drazby.

,

L
Meno a priezvisko notara:

JUDr. Marta Pavlovicová

Sídlo:

Safárikovo namestie 4,811 02 Bratislava

DIMÍOBMlSPOLO&i

Za draíobníka:

Za záloíného verítel'a:

V Bratislave dña

V Bratislave dña 26.10.2015

Mgr. Martín

Eva Cibulková

Specialísta vymáhania pohl*adávok

filen predstavenstva

Drazobná spolofinosf, a. s.

Prima banka Slovensko, a. s .

O-

JozefHoduIík

Specialisla vymáhania pohi'adávok
Prima banka Slovensko, a.s.

MESTSKY ÍJRAB
íiANSKÁ BYSTR1CA

•

—

Vyvcsené dña: _

Zvescné dfií\:

i

29 OKT. 2015

-

/) /
podpis

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podfa knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedíujem oravosf podpisu: Eva CibuUcová, datura narodenia
,r.fi.
.
bytom
.
, ktorého(ej) totoznosf som zistil(a)
zákonnym sposobom, spósob zistenia totoznosti: platny^ doklad totozností - úradny' doklad: Obeiansky preukaz,
sería a/alebo Císlo:
, Ictory(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlasür?. Centrálny register osvedáen^ch
podpisov prideiil podpisu poradové £ísio O 712525/2015.

i Bratislava dña 26,10.2015
Ing. Zu^íia Justová
zamestnaneypoveren^ notárom
JXJDr, Mirpslavom PavioviSom

OSVEDCENIE

. ,

o pravosti podpisu
Podl'a lcnihy osvedcovania pravosti podoisov osvedcuiem pravosf podpisu: Mgr. Jozef Hodulík, dátuiri naródenia
•■
■., r.5.
, bytom!
ktorého(ej) totoánosf som zistil(a) zálconn^m
sposobom, spósob zistenia íotoznosti: platn^ doklad totoznosti - úradn^ doklad: Ob5iansky preukaz, seria a/alebo
fiíslo:
, ktory(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlasray". Centrálny register osved6enj>ch podpisov
prídelil podpisu poradové 5ísio O 712526/2015.

Bratislava dña 26.10.2015
Ing. Zuealna Justová

zamestnanep^poveren^ notárom
JUDr. Mirosfevorn Pavlovicom

1

-Upozorneniel Notar legalización

^-neosvedCuje pravdivostf skutoCností

:uvádzaních v listine (§58 ods. 4

f. Notárskeho poriadkul

