DRA28Y Si REALITY

Oznámenie o dobrovornej draábe
PDS c. 031/18F-2015
Drazobník:

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

zapísima v Obchodnom registri Okresného súdu v Kosiciach I oddiel* Sro

vlozkacíslo: 15388/V

zastúpená: Mgr. Jaroslavom Dzurikom, konatel'om spolocnosti
NavthovateP draáby:

Waldviettlet Spatkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910
Zwettl,
Rakúska
republika,
císlo
v obchodnom
registri
(Firmenbuchnummer): FN 36924 (ako právny nástupca Waldviertler
Sparkasse von 1842 AG)
prostredníctvom svojej organizacnej zlozky:
Waldviertler Sparkasse Bank AG, Jindfichúv Hradec, Klásterská 126/11,
377 01 Ceská republika, ICO: 49 060 724

Dátum konania drazby:

04. december2015

Cas otvorenia draáby:

12.30 hod.

Miesto konania draáby:

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

Opakovanie draáby:

opakovaná drazba (3. kolo)

Predmet draáby: Predmetom drazby je súbor nehnuteTností zapísany na LV c. 4159 vedenom Okresnym úradom
Banská Bystrica - katastrálny odbor, okres: Banská Bystrica, Obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Banská

Bystrica, ako:

-

stavba so súp. c. 5584 postavená na parcele c. 473/13, Cukráreñ, ñi. priest,

-

parcela registra )3C" c. 473/13 vo vymere 70 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(d'alej len ,,predmet drazby").

Opis predmetu draáby: Nennutelnost5 sa nachádza v obchodnej zóne krajského mesta Banská Bystrica, na ulici
Partizánska c.3. Ide o vychodnú casf mesta, ktorá je blízka sirsiemu centru mesta, v danom mieste je obcianska
vybavenost' a sluzby standardné, v blízkosti budovy sa nachádzajú d'alsie obchodné prevádzky, budova krajskej
prokuratúry, generálneho riaditel'stva Slovenskej posty, d'alsie obchodné a administratívne objekty, ale aj bytové
domy. Objekt je prístupny po spevnenych cestnych komunikáciách, je napojeny na vsetky základné inziníerske
siete.

Predmet draáby sa drazí v stave ako stojí a lezí v den drazby.

Opis stavu predmetu draáby: Stavba s názvom Cukráreñ, firemné priestory c. súp. 5584 je v zmysle platnej
metodiky budova administratívna /podl'a vacsinového úcelu, na ktory sa objekt vyuzíva/. Stavba má stvorcovy
pódorys rozmerov 8,45 x 8,40 m, jedno podzemné a styri nadzemné podlazia, má plochú strechu. Zvislú nosnú
konstrukciu tvoria zelezobetónové monolitické steny na dvoch stranách objektu a ocel'ovy stíp v proül'ahlom rohu
budovy, ktoré sú ocel'ovym stropnym nosníkom spriahnuté so zelezobetónovou monolitickou stropnou
konstrukciou /prevládajúca nosná konstrukcia je zelezobetónová monolitická stenová/, na dvoch stranách je

budova s presklenym obvodovym zavesenym plásfom na ocel'ovej rostovej konstrukcü, presklené je aj bocné
schodisko. Základy rvorí zelezobetónová armovaná doska, deliace vnútorné priecky sú z tehál POROTHERM,
stresny plásf tvorí pochódzna dláádená obrátená strecha so zivicnou hydroizolacnou krytinou. Schodisko je
ocel'ové, vnútorné aj vonkajsie povrchové úpravy tvoria hrubozrnné stierky, podlahy v l.PP a v l.NP tvoria

keramicke dlazby, v 2.NP az 4.NP sú podkhy textilné, vnútorné dvere sú drevené plné hladké alebo zaskíené okná
tvon presklena stena obvodového plagia s vnútornymi zalúziami. Objekt je napojeny na prípojky elektroinst'aláde
vody a kanalizacie z verejnych sietí, prípojku zemného plynu nema. Vykurovanie je iokálne elektrické, na ohrev
TUV sluzia zasobníkové alebo prietokové ohrievace vody, budova má vyfah, na kazdom podlazí je
vzduchotechnické zariadenie. Dispozicne sa v podzemnom podlaáí nachádza spolocenská miestnosf patriaca k

restauíacu na pnzemí, so sociálnym zázemím pre verejnosf a skladmi. V prízemí je restaurada /kaviareñ/ a

sociálne zariademe pre personé 2.NP az 4.NP tvoria kancelárske priestory, na kazdom podlazí je jedna vel'ká
kancelaria s pnamym prístupom z vyfahu, alebo vstupom zo schodiska, kancelária má sociálne zariadenie a na
dvoch poschodiach sa nachádza aj maly kuchynsky kút. Podl'a predlozenych podkladov bola stavba daná do

uzívania v roku 2001.

Prava a závázky viaznuce na predmete drazby:
LV c. 4159, k.ú. Banská Bystrica

dasf,,B": VLASTNÍCIA UÑÉ OPRAVNENÉ OSOBY

Poznámka: Oznámenie o zacatí vykonu zálozného prava drazobníka Profesionálna drazobná spolocnosf s r o
Masarykova 21, 040 01 Kosice, ÍÓO: 36583936 sp. zn. PDS-31/1F-2015- Má zo dña 4 3 2015
(kV 371/2006) - CZ 705/2015

Poznámka: Upovedomenie o spósobe vykonania exekúde predajom nehnutel'nosti c.EX 162/2015 z 29.5.2015

súdny exekútor JUDr. Jaroslav Straka, Racianska 66, 831 02 Bratislava. Zákaz nakladania

s nehnutel'nost'ou. -1659/2015

Poznámka: Oznámenie o konaní dobrovol'nej drazby sp. zn. PDS-31/6F-2015 zo dña 25. 6. 2015 drazobníkom
Profesionálna drazobná spolocnost5, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Kosice, I¿O: 36583936,
navrhovatel' drazby Waldviertler Sparkasse Bank AG, FN 36924a, Sparkassenplatz 3, Zwetd
Rakúsko - 1. kolo dña 6. 8. 2015 - cz 2026/2015.

Poznámka: Oznámenie o konaní opakovanej dobrovol'nej drazby sp. zn. PDS-31/11F-2015 zo dña 13.8.2015
drazobníkom Profesionálna drazobná spolocnost1, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Kosice, IÓO:

36583936, navrhovatel' drazby Waldviertler Sparkasse Bank AG, FN 36924a, Sparkassenp'latz 3,
Zwettl, Rakúsko - 2. kolo dña 28.5.2015. - cz 2553/2015.

Cast,,C'i fARCHY
-

Na pare. c. 473/13 + c. s. 5584 na p. c. 473/13: Zálozné pravo pre pohl'adávku Waldviertler

Sparkasse von 1842, Hauptplatz 22, A-3830 Waidhofen/Thaya, Rakúska republika, I¿O: /FN/

35780 c. zml. V 371/2006 zo dña 1. 3. 2006 - VZ 324/2006

-

Iné údaje:

Na pare. CKN c. 473/13 + c. s. 5584 ñapare. CKN c. 473/13: Zálozné pravo pre pohl'adávku
Waldviertler Sparkasse Bank AG, FN 36924a, Sparkassenplatz 3, Zwettl, c. zml. V 4860/2013 zo dña
19. 11. 2013- ¿Z 2500/2013
Bez zápisu.

Ofaodnotenie predmetu dra¿by:

Císlo znaleckého
posudku:

81/2015

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Ing. Stefan Pastierovic

04.05.2015

Najniááie podanie:

Minimálne prihodenie:
Vyska drazobnej zábezpeky:

Vseobecná cena
odhadu:
465.000,00 €

280.000,00 €
1.000,00 €
20.000,00 €

Spósob zlozenia draáobnej zábezpeky:

1.

be2hotovostny prevod na úcet drazobníka IBAN: CZ72 7940 0000 0000 8104 4397, Swíft: SPWTCZ21,

2.

v hotovosti, v eurách, do pokladne drazobníka na ádrese Masarykova 21 Kosice, alebo v den konanía

3.

banková záruka,

4.

notárska úschova,

vedeny vo Waldvieitlet Sparkasse Bank AG,

drazby v mieste konania drazby do pokladne drazobníka,

Drazobnú zábezpeku nie je moáné zlozit1 platobnou kartou ani sekom.

Doklad preukazumci zlozenie drazobnej zábezpeky: Original vypisu z bankového úctu, potvrdenie o vklade

penaznych prostnedkov na bankovy úcet v hotovosti (úcastník bude pripusteny k drazbe, ak do otvorenia drazby
bude drazobna zabezpeka papísaná na úcet drazobníka), príjmovy pokladnicny doklad drazobníka, banková záruka
y prospech drazobníka s vyhradou prevodu platby po dorucení zápisnice ovykonaní drazby za predpokladu ze
ucastnik drazby sa stane vydrazitel'om, notárska úschova v prospech drazobníka s vyhradou prevodu platby po
dorucem zapisnice o vykonaní drazby za predpokladu, ze úcastník drazby sa stane vydrazitel'om.'

Lehota na zloáenie:

do otvorenia drazby

Spósob vrátenia drazobnej zábezpeky: Drazobník bez zbytocného odkladu po skoncení drazby vráü

ucastrukovi drazby, ktory predmet drazby nevydraáiL zlozenú drazobnú zábezpeku alebo zabezpecí jet vydanie z
notarskej uschoyy. Lisünu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predlozenú úcastníkom drazby, ktory predmet
drazby nevydraéil, drazobník bez zbytocného odkladu vráti ucastnikovi drazby, najneskór vsak do 5 dní od
skoncenia drazby alebo od upustenia od drazby.

Spósob úhtady ceny dosiahnutej vydraáením: Vydraáitel' je povinny uhxadif cenu dosiahnutú vydraáením
najneskor do 15 dni odo dña skoncenia drazby na úcet drazobníka bezhotovostnv prevod na úcet drazobníka

IBAN: CZ72 7940 0000 0000 8104 4397, Swift: SPWTCZ21, vedeny vo Waldviertler Sparkasse Bank AG

Drazobna zabezpeka sa vydrazítel'ovi zapocítava do ceny dosiahnutej vydrazením.

Úcastník draáby:

Úcastníkom drazby móze byf osoba, ktorá spíña podmienky ustanovené zákonom

c. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách a dostavila sa s ciel'om urobit5 podanie. Ostatné osoby platia vstupné
3,32 € Upozorñujeme vsetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné alebo iné prava, ze ich mózu

preukazat1 najneskor do zacatia drazby a mózu ich uplatnit5 na drazbe ako drazitelia.

ObhUadka ptedmetu drazby, dátum a cas:

Obhliadka 1: 19.11.2015 o 15.30 hod.
Obhliadka 2: 20.11.2015 o 11.30 hod.

Organizacné opattenia: Stretnutie záujemcov o obhHadku predmetu drazby sa uskutocní po predchádzajúcej
dohode s drazobníkom, najmenej den vopred. Bliásie informáde tykajúce sa obhliadky: 0911 420 800.
Nadobudnurie vlastníckeho prava k predmetu drazby: Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza
na vydrazitel'a udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením v ustanovenej lehote. Drazobník
vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydraziteTovi potvrdenie o
vydrazení predmetu drazby a v prípadoch, v ktorych sa o priebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá
drazobník vydrazitePovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice.

Notar, ktory osvedcí ptiebeh draáby notárskou zápisnicou:

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

1. Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného
odkladu vydrazitel'ovi predmet drazby a Ustiny, ktoré osvedcujú vlastnícke pravo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby a vydrazitel' prevzatie predmetu
drazby písomne potvrdí.

2. Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho cast*, predchádzajúcí vlastník je povinny odovzdaf predmet drazby
nazáklade predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice a doloáenia totoznosti vydrazitel'a bez
zbytocnych priet'ahov. Drazobník je povinny na mieste spísaf zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby podpíse predchádzajúci vlastmk predmetu drazby, vydrazitel' a
drazobník. jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'.
Ak mektorá osoba odmietne zápisnicu podpísaf alebo ju prevziat", tato skutocnosf sa vyznací v zápisnici a
zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.

3. Vsetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu drazby nesie vydrazitel'. Tato povinnost" sa
nevzfahuje na náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, maiitel'
alebo drazobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

4. Osoba povinná vydaf predmet drazby zodpovedá vydrazitel'ovi za skodu spósobenú omeskaním s odovzdaním
predmetu drazby.

Poucenie:

V prípade, ak boli porusené ustenovenia zákona o ádhzQYQÍnfch drazbácb, móze osoba, ktorá tvrdí áe tvm

bola dotknuta na svopch právach, po^adaf súd, aby urol neplatnosf draíby. Pravo oml^aS

nepa nos* dra.by zamká, ak sa ncuplatní do fcoch meskcov odo dña príklepu, okrem prípadu ak dovod

ncplataosü d«2by suv1Sia so spácbaním trestného cinu a troven ide o dL¿bu domu alebo I

predchadzajuci vlastníl, predmctu drazby v case príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a zákona ■

>

454/2004 Z.7: v tomto piípade je mozné domábala neplatnosti dLbylj p'oupty^tí tejJlSote VpXade
spolocne, drazby bude neplatná len tá casf dra%, ktorej sa takyto rozsudok W

Osob,, ktora pódala na sude áalobu podl'a bodu 1 písmena z tohto o.námcma o drazbe, je povinná o.ná^f

gnslusnq spraye katastra nehnutel'ností zacalie súdneho konania.

oznamif

tohto oznáraenia o drazbc sú

4. Ak súd ui-cí drazbu za nepJatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu príklepu

5. Neplatnost' draáby nic je mozné vyslovif z dóvodu oneskorencbo zacatia drazby, ak bolo prícinou
oncskoreneiio zacuto nm%hv te""0"1*» '""; J*«*i*— <-'.
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V Kosiciach dña 11. novembra 2015

Profesionálná-drazobná spolocnost>lr.o.

Mgr. Jaroglav Dzurik,

MESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesene fina
i

! Zvescné dña:

3. NOV. 2015
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