Oznámenie o opakovanej drazbe
(D302415)

LICUOR group, a.s. ako drazobník oprávneny k vykonu dobrovolh^eh dralíeb v zmysle príslusnych
ustanovení zákona 2. 527/2002 Z. z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona c. 323/1992 Zb. o

notároch a nolárskej íínnosti (Notársky poriadok) v znení neskorgích predpisov (d'alej len „ zákon o
dobrovolh^ch drazbách") zverejftuje na základe návrhu zálozného veriteFa v zmy$le ustanovenia § 17
zákona o dobrovoFn^ch drazbách nasledovné Oznámenie o opakovanej drazbe:

Drazobník:

LICITOK groupf a.s.

Sídlo:

S!ádkovicova6, 010 0l2üina
36421561

V zastúpení:

Obchodny register Okresného sááxx ¿ilina, oddiel: Sa, vlozka: 10476/t.
JUDr. Tomá§ áufák, prokurista spoloínosti

Navrhovater:

Frvá stavebná sporitel'ña, a.s.

Sídlo:

Bajkalská 30, 829 48 Bratislava

Zapisany;

31335 004

Zapísan^:

Obchodnjí register Okresného súdu v Bratislave I., oddiel: Sa, vlozka
físlo: 479/B

V zastúpeni:

JUDr. Miroslav Chorvát, vedúci odboru vymáhania pohíadávok

JUDr. Eva Rusnáková, právnik odboru vymáhania pohTadávok

Miesto konania draíby:

Salónik (2.poschodie), Penzión Q, Rákos 9020/3,960 01 Zvolen

Dáhim konania draíby:

16.12.2015

Cas otvorenia drazby:

11:00 hod.
(úcastníci min. 30 minút precí otvorením drazby)

Drazba:

2. kolo dra£by

Predmet drazby:

Predmetom drazby je nehnutetnosí - byt é. 1, na prízemí, vo vchode c.
158, súpisné Císlo obytného domu 6164, postaveny na pare. c. 309,

nachádzajúcí sa v k. ú. Ul'anka, okres Banská Bystrica, zapísan^ na LV

6 482^ v spoíuvJastníckom podiele 1/1.
Oznacenic predmetu

drazby:

byt c. 1, vo vehode c, 158, na prízetní/ obytného domu stip. & 6164
postaveny na pare. £. 309f na ul. Ul'anská cesta v Banskej Bystrid,

vrátane spoluvlastníckeho podíelu vo vySke 8194/65072-ín na:
a)

b)

spoloín^ch castiach a zariadeniach obytného domuy

zastavanom pozemku obytnym domom par. £. 309 o v^mere
205 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

i i¿-rrr\o ,—.._

.. -

nehnutel'nosí sa nachádza v obci: Banská Bystrica
katastráine územie: Ufanka

okres: Banská Bystrica
zapísané na LV c. 482
druh stavby: 9 - obytny dom
vo vlastníctve: Igor Arvay, rod. Arvay, nar. 20.04,1968 a lngrid
Arvayová, rod. Herichová, nar* 08.08.1970, obaja bytom Uíanská cesta

158, 974 01 Banská Bystrica, v spoluvlastníckom podíele 1/1.

Opis píédmétu drazfay:

BYT & 1 NA UL* UEANSKÁ CESTA V BANSKEJ BYSTÍUC!
Fredmetny byt sa nachádza v osembytovom murovanom obytnom

dome so sedlovou sfcrechou, Ictor^ má celkorn 1+4 pódla&a, jeden
vchod, v podzemnom podlaií sú pivnlce a spolocné priestory, na
d'alsích pbytn^ch podlaziafch sú po dva byty, dom nema vjtfah, podra
predlozenych podkladov bpl bytovy dom dany do u&'vania v roku

1984. Predmetrtf byt je na zv^senom prízemf domu, díspozicoe
pozostává z tróch obytni?ch miestností a pTÍsluSenstva, ktoré tvori
¿hodba. kuchyña. kúperftá. WC. §pajza. lóggia á pivnica v suteréne.
Zistefíá podláhová piocha bytu js_prÍ8luSenstvom. bez loggiei je 81.94

m2,

z

triho

piocha

pivnke

je

?,4Q

rn2,

Byt

je

íiastoííne

zrekonstrüovan^ vyménérié sú okhá zá plastové, zrekonítruovani je

kuchyñá, bytové jadro a povrehové Üpravy stíen a stropov, v
sú&snóm óbdobí byt rúe ¡é ób^vanj?. Bytové jadro ]e murované, v
kúpel'ni je sprchovy kút a umovadlo, batérie bú nerezové pákové,
samostatné WC je s um^vadlom, steny kúpel'ne aj WC sú

s

keramíck^mi obktadmi. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovym
drezom,

pákovou

nerezovou

batériou,

v

súÉasnom

období

bez

kuchynského sporáka, za linkou sú keramické obklady steny. Okná sú
plastové, vnúiorné dvere d revené dyhované, povrehové úpravy stien

tvoria hladké vápenné omietky, podlahy v izbách, v kuchyni aj v casti
chodby sú z veílcoplogn^ch laminátovych parkíet, v kúpel'ni a vo WC

sú

keramické

dlazby,

vykurovanie

je

lokálne,

elektrickjími

konvektormi, na ohrev TÚV slúái elektrickj? bojler. Dom má
priemernú údrábu, nie }e dodatoene zatepleny. S vlastníctvom bytu je
spojené spoluvlastnfctvo spolofnych castí a spolocnych zariadení
domu v podiele 8194/65072. Spoloín^mi cast'ami domu sú základy

domu, strecha, chodby, obvodové múry, prie£elia, vstup, závetrie,
vodorovné

nosné

a

izola&ié

konltrukcie,

ako

aj

zvisté

nosné

kon5trukc»e. Spolocn^mi zariadeniami domu sú kocikáreñ, práíovña,
dalSie spolocné priestory, bleskozvod, STAf vodovodné, kanalizaíné,
elektrické, telefónne a plynové domové prfpojky a to aj v prípade, ie
sú umiestnené mimo domu ak slúzia v^Iucne domu. Obytny dom bol
dany do uíívanía v roku 1984, pre v^poéet opotrebenia nehnutelnosti

lineárnou metódou stanovujem zivotnosf domu na 100 rokov.
POZEMOK

Predmemj? byt sa nachádza v krajskom meste Banská Bystrica, v
mestskej casti Ul'anka, na Ül'anskej ceste 6. 158, t. j. v sevemej
okrajovej obytnej iSasti mesta, na pravej strane cestnej komunikácie

vychádzajvicej z mesta severnym smerom, t j. na Ruzomberok, V

blízkosti domu sa nachádza v^stavba najmg rodinnych domov, d'alsie

LTOTOR Eroup, a.s.

tel: 041 763 22 34

dva

rovnaké

bytové

domy

a

základná

obíianska

vybavenost'

charakteru obchodov a sluzieb. Predmetny obytny dom je prístupny
po spevnen^ch cesrnych komunikádách, je napojeny na základné
inzinierske siete, prípojku plynu nema. Dostupná mestská hromadná

doprava ]e autobusová, zivotné prostredie v mies te je bez zjavného

poSkodenia, s beznou prasnost'ou a hlucnost'ou od ullcnej cestrtej
premávky.

Opis stavu predmetu drazby: Predmet drazby sa drazí tak ako stojí a lezí.
Prava a závazky
viaznuce na predmete

drazby:

LVc.482

ZÁKONNÉ ZÁLO¿NÉ PRAVO V ZMYSLE § 15, Z 182/93 ZB. V
PROSPECH
SPOLOCENSTVA
VLASTNÍKOV
BYTOV
A
NEBYTOVÍCH PR1ESTOROV 8 BJ. ULANKA 158 - VZ 11/2003;

Na byt c. 1/prízemie^ vchod 158 a podíel 8194/65072 k pozemku a na

spoloínych

Castlach

a

zariadeniach

domu:

Zálozné

pravo

pre

pohl'adávku Prvá stavebná sporitel'ña, a.s., Bajkalská 30, Bratislava,

ICO: 31335 004 & zml. V 564/2007 zo dfta 28. 2,2007 - VZ 14/2007;
Na byt & 1/prízemie, vchod 158 a podiel 8194/65072 k pozemku a na
spolo6ijích

¿astiach

a

zarEadeníach

domu;

Zálozné

pravo

pre

pohl'adávku Prvá stavebná sporitefíía,. a,sv Bajkalská 30, 829 48

Bratislava, iCO: 31 335 004 & zml. V 4652/2008 zo dna 19. 8. 2008 - VZ
55/2008;

Ña byt & l/pjízemie# vchod 158 a podiel 8194/65072 k pozeihku a na
spoioín^ch castiach

a

zariadenlach

domu:

Exeku£ny

príkaz na

vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c. Ese

2592/11-9 z 20.2.2012, súdny exekútor JUDr. Jozef 6uricar Borovianska
c.17,960 01 Zvolen . Zápis do KN 30.3.2012 .- 38/2012;
Na byt L 1/prízemie, vchod 158 a.podiel 8194/05072 k pozemku a na
spoloCTi^ch

castiach

a

zariadeniach

domu:

Exekuény príkaz

na

vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c. Ex

303/12-8 z 30.3.2012, súdny exekútor JUDr. Jozef 5urica, Borovianska

0

c.17, 96001 Zvolen. Zápis do KN 14.5.2012 .- 65/2012;

Na byt & 1/prízemie, vchod 158 a podiel 8194/65072 k pojsemku a na
spolocnych

¿astiach

a

zariadeniach

domu:

Exekuíny

príkaz

na

zriadenie exekucného zálozného prava c Ex 1353/12-14 z 1.&2Q12 ,

súdny exekútor JUDr. Jozef Óurica, Borovianska £. 17,960 01 Zvolen .
Zápis do KN 10.8.2012. - 81/2012;
Na byt c. 1/prízemie, vchod 158 a podiel 8194/65072 k pozemku a na
spoloínych

íastiach

a

zariadeniach

domu:

Exekufim* príkaz na

vykonanie exekúcie zriadením exekucViého záloíného prava £. Ex

5772/12-10 z 4.3.2013, súdny exekútor JUDr. Jozef 6urica, Borovianska
c.17,960 01 Zvolen . Zápis do KN 15.3.2013. - 21/2013;

Na byt 11/prízemie, vchod 158 a podiel 8194/65072 k pozemku a na
spolo&n^ch castiach a zariadeniach domu: Exekucny príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekucného zálozného prava c. EX

685/2013-14 z 23.5.2013, súdny exekútor JUDr. Jozef Kaproñczai,

Svermova 273, 924 01 Galanta . Zápis do KN 5.6.2013 . - 63/2013;

Na byt t l/prízetnie, vchod 158 a podiel 8194/65072 k pozemku a na
spolocnych íastiadi a zariadeniadi domu: ExekucnV príkaz na

znadenie exekucného záiozného prava fc EX 2062/2010 zo dña
27.Ó.2ÜH, súdny exekútor: JUDr, RudoJf Dulina, H Stóra 12, 071 01
Michalovce, zápis do KN vykonan^ 2.7,2014 -87/2014;

Upovedomenie o za&tí exekúde zriadením exekuéného zálozného

prava c EX 2118/2012 z 2532013, súdny exekútor JUDr. JOZ€Í Liscák,

kanc <^SA , 974 01 B. Bystrica . Zákaz nakladania . iwhmitdhcwíbu ,

35/2013;

Upovedomenie o za£atf exekúde sriadením exekufného záiozného

prava t. EX 2062^010 zo dña 27.6^014, siidny exekútor JUDr. Rudolf

Dulina, II. Stúra 12, 071 01 Michalovce -86/2014;

Upovedomenie o spÓsobe vykonania exekúde zriadením exekuíného
zálozného prava £. EX 991/2014-8 z 19.2.2015, súdny exekútor JUDr

Debnár Jan, Srúrova 784/52,962 12 Detva .- 57/2015;

Oznámenie záiozného veriteía Prvá stavebná sporiterña, a.s, Bajkaiská

30, B29 48 Bratislava, ito 31 335 004 o za&tí v*komi zálozného prava

c. V 4652/2008 formou dobrovofnej dralby zo dña 29 5 2015 - &
108/2015;

Oznámenie o zaCatí vykonu záiozného prava záloín^m verítelbm
Prvá stavebná sporiteTña, a.s. Bajkaiská 30, 829 48 Bratislava formou

predaja na dobrovornej drazbe.- 77/2015.
Poznómka:

Vlasmícke pravo PRECHÁDZA na vydrazitera udelenfm príklepu
PRECHODOM vlastníckeho prava zanikajú ostatné zálozné prava

v poradí za zálozn^m veriterom vykonávajúcim zálozné pravo.
Váeobecná hodnota
podra vyhlá&ky
492/2004 Z.z.:
znalecky posudok &>
vypracoval:

47.500/- €

54/2015 uso dña 22.07.2015

Ing* átefan Pastierovií, znalec v odbore stavebníctvo

Najnizsie podanie:

38.000,- €

Minhnálne prihodenie:

400#- €

Drazobná zábezpeka:

10.000,- €

Spósob zlozenia

drazobnej zábezpeky:

1. bezhotovostnjf prevod na úcet draáobníka & ú.: 2621858260/1100y

veden? vTarra banka, a.s. pod V.S.: 302415 (SWIFT TATRA banka'

a^.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskór

do otvorenía dra% s preukázaním sa porvrdenia o úhrade zákonom
povoien^m spdsobom.

2. v hotovostí do pokladne drazobníka najneskdr do otvorenia drazby.
3. vo forme bankovej záruky.

LICITOR

Doklad o zlození
drazobnej zábezpeky:

^original prfkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo v^ske

draíobnej zábezpeky. Úfastník bude pripusteny k drazbe, ak do
otvorenía

drazby

bude

drazobná

zábezpeka

pripísaná

na

úíet

draáobníka.

2,hotovost' vo v>'§ke drazobnej zábezpeky.
3,originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej
záruky.

Draiobmj zábezpeku nie je mozné zlozit' sekom ani platobnou
kartou.
Lehota na zlozenie
draiobnej zábezpeky:

Najneskdr do otvorenía draáby.

Adresa na zloienie

drazobnej zábezpeky:

LICITOR group, a.s. Sládkovicova 6,010 01 Xilina

Vrátenie drazobnej
zábezpeky:

Bez zbytocného odkladu po skoníenf drazby bezhotovostnym
prevodom na úíet úCastnfka draiby najneskór v§ak do 3 dní.

Spósob úhrady ceny
dosíaKnutej
vydrazením;

Vydraíitel1

je

povínny

zaplatif

cenu

dosiahnutú

vydraáenfm

vhotovosti do pokladne vsídle draáobníka alebo bezhotovostnym
prevodom na údet draíobnika £. 2621S58260/110Q, veden^ vTatra

banka a.s+ (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATO SK BX, IBAN: SK 1411
0000 0000 2621 8582 60) a to do 15 dní odo dña skoncenia drazby.

Draiobná

zábezpeka

sa

vydrazitel'ovi

zapoíítava

do

ceny

dosiahnutej vydrazerUm. Ak nie je cena dosiahnutá vydrazením

yygfiia ako 6.640,- eu^ je vydrazJtef povinny
dosiahnutú vydrazením hned' po skonceni drazby.
Termín obhlUdky:

zaplatit' cenu

1.& .11.2015 o 16:00 hod.
2.09.12.2015 o 16:00 hod.

Organizacné opatrenia:

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskór
24 hodín pred stanoven^m termínom obhliadky na t. £<; 0948/777 027,
Strernutie záujemcov sa uskutoíní pred bvtovym domom súp. c. 6164
, vchod e. 158 na vi Ul'anská casta v Banskej ffy^rjq. Obhliadky je
mozné vykonat' aj mimo termín stanoveny voznámení o drazbe po

predchádzajúcej dohode s drazobníkom. Blizsíe informácie na t. c. :
041/76322 34.

V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona i. 527/2002 Z.z. o dobrovolnych

draibách je vlastnik predmetu drazby, drzitel" alebo nájornea
povinny
umoznif
riadnu
obhliadku
predmetu
drazby
v stanovenych lermínoch.

t rr-irnT?

Nadobudnutie

vlastníckeho prava
k predmeru drazby:

Ak vydrazitel1 zaplatí cenu dosiahnutú vydrazenim vustanovenei
leñóte prechádza na neho vJastnícke pravo dñom udelenia príklepu
Drazobník vydá bez zbytocného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho alebo iného prava vydraáíteFovi potvrdenie o vydrazení
predmetu draíby a v prípadoch, vktotfch sa o priebehu drazby
spisuje notárska zápisnica vydá drazobník vydrazitelbvi dve
vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisníce najneskÓr do 5
dní.

Podmienky

odovzdania
predmetu drazby:

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu
draáby odovzdá drazobník bez zbytofciého odkladu vydrazitelbvi
predmet draáby a listiny, ktoré osvedíujú viastnfcke pravo a sú

nevyhnutné na nakladanie spredmetom draáby alebo osvedfujú iné
prava vydraáitel'a k predmetu drazby.

Ak ide o nehnuternost; podnik alebo jeho Éasí, odovzdá
predchádzajúcl vlastnfk predmet drazby na základe predlozenia

osvedCeného odpisu notárskej zápisnice a dolozenia tofroznosti
vydraSitela bez zbytoín^ch priefahov.
Upozomenie:

ÚÉastníkom drazby móze byt osoba, ktorá spíña podmienky
ustanovené zákonom £.527/2002 2. z. o dobrovoihych dr^bách a
dostavila sa s cieFom urobit' podanie.

Upozorñuieme váetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby

predkupné alebo iné prava, 2e ích móSu preukázaf najneskór do

za&itia drazby a mdzu ich uplatnif na drazbe ako drazitelia

Vzmysle §151ma ods. 5 zákona £.40/1964 2b. vznení neskorsích
predpisov v prípade v^konu zábzného prava prednostn^m záloznjím

veriterom ulozí prednostny záJo2n^ veritel' zvygok z vj^fazku predaja

zálohu prevy$ujúd pohradávku po odpo6ftani nevyhnutné a úfelne
vynaloáenjích nákiadov vsúvíslosti sv^konpm zálozného prava do
notárskej úschovy. Zvylok zo sumy dosíahnutej vydraáením po
odpoíítaní nevyhnutné aucelne vynalozenych nákiadov vsúvbldstí
sv^konom zálozViého prava bude ulozen^ do notárskej úschovy

u notara osvedcujuceho priebeh draáby.

V zmysle § 5 ods.9 zákona c. 527/2002 Z. z. úcastníkom drazby

nemoze byt1 dlznfk a maníel dlzníka; nikto nemdze drazif v ich mene.
Poucenie:

V zmysle § 21 zákona c. 527/2002 Z. z.:

(2) V pripade, ak boli porusené usianovenia tohto zákona, m6ze
osoba, ktorá tvrdí, bufa bola dotknutá na svojich právach, po^iadaf
sud, aby uríil neplatnosí draáby. Pravo domáhaí sa uréenia
nepiatnosH drazby zaniká, ak sa rieuplathí do troeh mesiacov odo dña
príklepu okrem prípadu, ak dpvody neplatností drazby súvisla so
spáchaním Irestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v

ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v case príklepu
hláseny ürvaty pobyt podía osobitného predpisu;]2b) v tomto prípadc

je mozné domáhat' sa neplatnosri dra% aj po uplynutí tejto iehoty. V
prípade spoloínej drazby bude neplatná len tá casi' draiby, ktore] sa
takyto rozsudok tyka (§ 23),

(3) Osoba, ktorá pódala na sude zaiobu podía odseku % je povinná
oznámit1 príslusnej správe kaíastra nehnutelhostí zacatie súdneho
konania.

(4) Úcastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podt'a odseku 2

sú

navrhovater drazby,

drazobník,

vydrazitet

vlastník a doíknutá osoba podl'a odseku 2,

predchádzajúci

(5) Ak vydraziteí zmaril drazbu alebo ak súd ur¿il draíbu za

neplatnú, úcínky príklepu zanikajú ku dñu príklepu.

(6) Neplatnost* dra£by nie je mozné vyslovit' z dovodu oneskorenéíio
zacatia drazby, ak bolo prííinou oneskoreného zacatia drazby konanie

inej draíby tym istym drazobníkom na tom istom mieste a ak

neumoznil vlastník predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k

predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadku

predmetu drfliby.

Notar osvedcujúci

priebeh dvazby:

JUDr. Andrea Barancová, so sícüom T.G. Masaiyka 19, 984 01 Lucenec

[JQ1TOR

2a navrhovatela:

'.(iwr;;>y;; 0; 010 01

■■>!-,.■; ■;

JUDr.

gJ

ñnás Sufák

vedúd^t^boru vymáhania pohl'adávok

■f

\

JUDr. Eva Rusnáková

právnik odboru vymáhania pohl'adávok

:urista spoloínosti

MESTSKY URAD
banskA bystrica
Vyvcscné dña:

1 9. NOV. 2015

Zvesené dña:

podpis

t rrrrna „»„„„

Zílin.'i
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