Auctioneers.ro.
OZNÁMENIE O DOBROVQENEJ DRAZBE
c. 040/2015-5

NizSie uvedeny drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'nych drazieb v zmysle prísluSnych ustanovení zákona
í. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona £. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej Cinnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorSích predpisov (d'alej leu ,,ZoDD") zverejñuje na základe návrhu zálozného ventera,
v zmysle ustanovenia § 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o drazbe:

DRAZOBNIK
(d'alej len ,,Dra2obník" v prfsluSnfoh gramatickych pádoch)
Auctioneer s. r. o.
PSC:

ulica, i. ulice. obec. prip. Stát:

81108

Spitálska 61, Bratislava
ico"

I¿ DPH, resp. DÍC:

rodné íislo:

2023121826

45 881014
údaje o zápise v obchodnotn, pripadne inom regislri:

obchodn^ register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka C. 68079/B
bankovi spojenie:
nizovasídlobank'

SWIFT / BIC kód banky:

ÓTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK BX

SK68 5200 0000 0000 1223 6061

EUR

ííslo úítu;

12236061/5200

tituly, meni. priezviská a funkcie osab oprávnenych na zastupovanie:

Mgr. Marian Strelecky, MBA, konatel'
Ing. Iveta Leginuszová, prokurista

NAVRHOVATEK DRAZBY
(d'alej len ,,navrhovater alebo ,,zálozn^ veritel'" v prfslugnfoh gramatickych pádoch)
Obchodné meno:

OTP Banka Slovensko, a.s.
11" 'PSCT

sidlo: ulica, i. ulice, obec, prip. Stát:

Stúrova 5, Bratislava

813 54

I¿O, resp, rodné tislo:

lt DPH, resp,

31318916

SK 2020411074

údaje o zipisevobchodnom, pripadne inom registri:

Óbchodn^ register Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vlo¿ka ¿. 335/B
bankové apojenie:
SWIFT/BIC kód banky:

názov a sidlo banky:

OTPV SK BX

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

íislo úilu:

EUR

SK68 5200 0000 0000 0927 8279

9278279/5200

tituly. mena, priwviská a fiinkcie osob oprávnenych na zastupovanie:

JUDr. Renata Burgerová - riaditelica odboru Problem loans,
Ing. Jarmila Guthová - poveren? zamestrtanec

1.

Miesto, dátum a cas otvorenia drazby
Miesto konania draibv

Ul.
Spitálska 61, 811
08
3.poschodie,
zasadaCka
OTP
Slovensko s.r.o.

Dátum konania draíby

Cas otvorenia drazby

21.12.2015

14:00

Opakovanie draiby

Miestnosf Císlo

Adresa

Bratislava,
Faktoring

4

Prvá draíba

Auctioneer s.r.o.
2.
2.1

Predmet drazby
Predmetom drazby podl'a tohto návrhu sú nasledujúce nehnuternosti:

i

m u\ \i)\\ run siou\ u\

Banská Bysti

|;

Ptizemie

2.2

I]

Trieda SNP 39

BytC.l

Spoluvlastníci Predmetu drazby podl'a Listu vlastníctva c. 5786 majú na ñom spoluvlastnícke podiely
v nasledujúcich verkostiach vyjadrenych zlomkom, pricom ak súfiet tu uvedenych spoluvlastníckych
podielov nedosahuje 1/1, platí, ze Predmetom drazby sú len spoluvlastnícke podiely vtejto tabulTce
uvedené:
(vpripade bezpodielového spoiuvlastnictva maníetovsa uvedie pri kaidom spoluvlasinlkovi podiel 1/1)

Oznatenie spoluvlastnika

Siman Michael r. Siman

2.3

I

Velliosf spoluvlaslnickcho podiel u

1/1

Opis predmetu drazby:

Byt c. 1 na prízemí byt. domu s.c. 1561, SNP 39, na pare. KN c. 1061, k.ú. Banská Bystrica
Popis bytového domu:

Bytovy dom s.ó. 1561 na pozemku pare. KN c. 1061 na ulici Trieda SNP 39 v Banskej Bystrici, má podlazia domu
pnstupné schodiskom. Prístupny je z dvoch strán. Hlavnú nosnú konstrukciu bytového domu tvorí murovany obvodovy
systém. Zalozenie objektu je na ploSnych základoch. Stropny" i stresny plááf je vytvoreny so zelezobetónu, strecha je
valbová, podlahy v spolocnych vstupnych priestoroch a na chodbách sú z liateho terazza a na schodisku je tiez líate
terazzo. Vstupné dvere sú jednokrídlové plastové so zasklením. Omietky stien vnútornych sú vápenné hladké, s olejovym
náterom, vonkajSia omietka je na stítovych stenách zateplená s fasádnou úpravou na báze umelych vlákien, ostatne z

brizolitu. Objekt je vybaveny vnútornym rozvodom vody, kanalizácie, plynu a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV je z
centrálneho zdroja. Proti atmosférickym poruchám je nehnutel'nosf chránená bleskozvodom. V suteréne sa nachádza
suslareñ, práCovña, pivnicné kobky a prísluáenstvo domu.
Vek bytového domu: Kolaudacné rozhodnutie mi nebolo predlozené, lebo sa nezachovalo. Vek stavíeb pre úcel
ohodnotenia je stanoveny na základe inych dokladov. Vek stavby bytového domu som prebral zo Potvrdenia od Správcu
byt. domu..., ze stavba bytového domu na ulici Trieda SNP 5. 39 v Banskej Bystrici bola postavená v roku 1959. Stavebno
- technícky stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuternosti, a svedóí o normálnom vyuzívaní domu na byvanie, a
o dobrej údfzbe domu.
Spoloónymi cast'ami bytového domu sú: casti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpecnosf a sú uróené pre
spoloCné uzívanie. Podra zmluvy o prevode vlastnictva bytu sú to: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry,
priecelia, vehody, schodiátia, vodorovné nosné konstrukcie, izolacné konátrukcie, zvislé nosné konstrukcie.
Spolocnymi zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú uróené na spoloóné uzívanie a slúzia vylucne
tomuto domu. Podra zmluvy sú to: práóovne bez technologického vybavenia, suáiareñ bez technologického vybavenia,
zehliareñ bez technologického vybavenia, bicykláreñ, spoloóná televizna antena, bleskozvod, vodovodné, teplonosné,
kanalizaóné, elektrické, telefónne a plynové domové rozvody, a to aj v tom prípade, ak sú umiestnené mimo domu a
slúzia vylucne tomuto domu.
Popis bytu:
Byt c. 1 sa nachádza na prízemí. Byt tvoria trí obytné miestnosti s príslusenstvom - kuchyña, predsieñ s chodbou, WC,
kúpefña. K bytu patri aj pivnica, umiestnená mimo bytu v suteréne -1. podzemnom podlazí. V byte boli vykonané
rekonátrukóné a modernizaéné práce (úpravy), ktoré zvyáili standard byvania v roku 2011, vymeny podláh, okien stavebné
úpravy. V kuchyni je plynovy gporák s plynovou rúrou. Za kuchynskou linkou je keramick^ obklad stien. Dvere sú drevené
plné alebo presklené, plastové okná. Byt je zabezpeóen^ protipoziarnymi dverami. Svietídlá v byte sú lustrové, ziarivkové,
nástenné. Vykurovanie je teplovodné z centrálneho zdroja, panelovymi radiátormi s ventilmi. V kúperni je keramické
umyvadlo s batériou a ocerová smaltovaná vana, Váetky zariacTovacie predmety majú batérie. WC je keramická WC misa
so zabudovanou nádrzkou na splachovanie systém Geberit. Podlahy v obytnych miestnostiach sú z verkoploánych
laminátov^ch parkiet, v kuchyni, kúperni s WC a na chodbe je z keramickej dlazby. Steny a stropy v byte sú hladké

opatrené marbatni.

2.4

Opis stavu predmetu drazby:
Vzhl'adom k tomu, íe bytov^ dom je v dobrom technickom stave {v^mena stúpacích rozvodov, oprava strechy, zateplenie
Stítovych stien s fasádnou úpravou a pod.) a nie je na ñom zanedbaná pravidelná beáná údríba, stanovujem opotrebenie
analytickou metódou

Auctioneer
2.5

t.r.o.

Prava a závazky viaznuce na predmete drazby:

Podl'aLVC. 5361:

' 'fARfHY

ZÁKONNÉ ZÁLO2NÉ PRAVO V ZMYSLE §15 ZÁKONA Ó.182/93 Zb.V PROSPECH SPOLOCENSTVA
VLASTNÍKOV BYTOV TRIEDA SNP 37-41, -1681/98

Na byt 6.1/prIzemie, poschodie, vchod 39 a podiel 572/31428 na spoloónych Castiach a zariadeniach domu:

Zálozné pravo pre pohradávku OTP Banka Slovensko, a.s., Stúrova 5, 813 54 Bratislava, ICO: 31 318 916 c\ zml.
V 357/2013 zo dña 14. 3. 2013 - CZ 563/2013

2.6

Prechod práv a závazkov viaznucich na predmete drazby:
V zmysle § 151ma, ods. 3, ObCianskeho zakonnfka, pri vykone zálozného prava záloznym veritel'om, ktorého zálozné pravo je v poradí

rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezafazeny záloznymi právami ostatnych zaloznych
veriterov.

V zmysle § 30 ZoDD, prava osñb vyplyvajúce z vecn^ch bremien viaznucich na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho
prava drazbou.
Predkupné pravo viaznuce na predmete drazby zaniká udelením príklepu, ak vydraziteF uhradil cenu dosiahnutú vydrazenfm predmetu
drazby v ustanovenej lehote; to neplatf v prfpade predkupného prava spoluvlastnfkov veci k spoluvlastnfckemu podielu.
Upozorñujeme vfietky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné alebo iné prava, ze ich mózu preukázaf najneskór do zaCatia drazby a
mdzu ich uplatnif na drazbe ako drazitelia.

Sposob stan oven ia ceny predmetu drazby

3.

Cfslo znaleckého posudku

|

Meno a priezvisko znalca

|

Dátum vyhotovenia

|

VSeobecná cena odhadu

128/2015

|

Ing. FrantiSek Orság

|;

09.11.2015

|

53 600,ÓÓ ÉÜR

¡ 4.

Najnizsie podanie a minimálne prihodenie
NajnizSie podanie

Minimálne prihodenie

53 600,00 EUR

1.000,00 EUR

5.

Drazobná zábezpeka

5.1.

Spósob zlozenia drazobnej zábezpeky

ÚCastník drazby je povinny zlozif draiobníkovi alebo do notárskej úschovy

zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.

v lehote uvedenej vtomto oznámení o drazbe drazobnú

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozif platobnou kartou ani Sekom.

5.2.

5.3.

VfSka drazobnei zábezpeky

!

5.000,00 EUR

i

Lehota na zlozenie drazobnej zábezpeky
do otvorenia drazby u Draáobnfka

Zlozenie drazobnej zábezpeky Drazobníkovi:
Ufiet pre prevod aiebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode
alebo vklade na úíet:

12236061/5200
OTP Banka Slovensko, a.s.

04020155

Adresa pre platbu v hotovosti:

i Spitálska 61, 811 08 Bratislava alebo v den drazby miesto konania
drazby.

Doklad preukazujúci zlozenie drazobnej zábezpeky
Vypis z bankového úetu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úCtu drazobnlka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy
ú¿et drazobnika v hotovosti, prfjmovy pokladnigny doklad, vystaveny drazobnikom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

5.4

Spósob vrátenia drazobnej zábezpeky
Drazobník vráti úfiastnfkovi drazby, ktory predmet drazby nevydraíil, drazobnú zábezpeku alebo Hstinu preukazujúcu vydanie bankovej

záruky bez zbytoáného odkladu po skonfienf drazby alebo po upustení od drazby. V prlpade, ze dójde k zmareniu drazby; t.z. vydrazitel'
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka zlozená vydrazitel'om vrátane jej prísluáenstva sa pouzije na

úhradu nákladov zmarenej draáby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúfituje sa zostávajúca Casf drazobnej zábezpeky zlozená vydrazitei'om,
ktory spñsobil zmarenie drazby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej drazby sa zostávajúca
Casf vráti vydraZitefovi, ktory spñsobil zmarenie draáby. Vydrazitel', ktory spSsobil zmarenie drazby, je povinn? na vyzvanie drazobníka

uhradit" tú Casf nákladov draíby, ktorú nepokryva drazobná zábezpeka ním zlozená; to platf aj pre náklady opakovanej drazby, konanej v

ddsledku zmarenia predchádzajúcej drazby vydraziterom.

Auctioneer s.r. o.
6.

Sposob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením
Vydrazitel1 je povinny uhradif cenu dosiahnutú vydrazenfm najneskór do 15 dnf odo dña skonCenia drazby v hotovosti aíebo na úcet
Drazobníka. Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapofiítava do ceny dosiahnutej vydrazením, to neplatí v prfpade, ak bola drazobná

zábezpeka vydraziterom zlozená vo forme bankovej záruky
U£et pre prevod aíebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode
alebo vklade na úfiet:

12236061/5200

04020155

OTP Banka Slovensko, a.s.

7.

Adresa pre platbu v hotovosti:

; Spitáíska 61, 811 08 Bratislava.

Obhliadka predmetu drazby
1. termín

02.12.2015

7.1.

2. termín

!

Dátum
1

Cas

Dátum

15:00

10.12.2015

1

"

¿as
15:00

Organizacné opatrenia

Záujemcoviaoobhliadkusamózuohlásif aspoñjedendeñpredkonanlmobhliadky. Vzmysle§ 12ods!2 a§ 13ZoDDjevlastníkPredmetu
drazby, drzitel' alebo nájomca povinny umoznif riadnu obhliadku predmetu drazby v stanovenfoh lermtnoch.

8.

Kontaktná osoba:

¿as dohodnutiaobhliadky:

Mgr. Marian Strelecty, MBA

Pondelok - Piatok, 8:00 - 16:00

Telefonicky kontakt pre dohodnutie obhliadk
+421948481515

Nadobudnutie vlastníckeho prava
Ak vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej lehote, prechádza na neho viastnícke pravo alebo iné pravo k; predmetu
draáby ku dñu udelenia príklepu. Ak bol vydrazeny podnik, prechádzajú na vydrazitera zaplatenfm ceny dosiahnutej vydrazenfm ku dñu
udelenia príklepu vSetky prava a závazky spolu s právami a povinnosfami vyplyvajúcimi z pracovnoprávnych vzfahov, oprávnenie pouftvaf
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duSevného vlastnfctva, ktoré sa tykajú podnikatel'skej Cinnosti vydraieného podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
dufievnéhovlastnfctvaalebozmluveoposkytnutfvykonutychto práv. Ak ideo íasf podniku, prechádzajú na vydrazitera vSetky prava a
závazky, ktoré sa tykajú tejto Casti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzfahov.

9.

Podmienky odovzdania predmetu drazby vydraziterovi
Draíobnfk odovzdá vydrazitel'ovi po zaplatení vydrazenej ceny predmet drazby a listiny, ktoré osvedCuju víastnfcke pravo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom draíby alebo osvedüujú iné prava vydrazitel'a k predmetu drazby bez zbytofiného odkladu a vydrazitel' prevzatie
pfsomne potvrdf. Ak ide o nehnutel'nosf, podnik alebo jeho Casf, odovzdá predchádzajúci vlastnfk predmet drazby na základe predlozenia
osvedceného odp!Su notárskej zápisnice a dolozenia totoznosti vydra2itera bez zbvtoCnych priefahov. O odovzdanf predmetu drazbv sníSe
drazobník zápisnicu.

Predchádzajúci vlastnfk odovzdá vypratany predmet drazby, kl'úCe od dverf, vrát, ovládaCe od diallcovo ovládanych brán adokumenty ako
sú kolaudafiné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoloCne s vydrazitel'om si navzájom potvrdia konefiné stavy na meraüoch
médif.

10.

Oznacenie notara, ktory osvedcí priebeh drazby
Titul, meno a priezvisko

Sfdlo

JUDr. Katarina Valová, PhD.

11.

Pribinova 10 ftll 09 Bratislava

Poucenie
§21ods.2 2oDD

"

■■.-■■

"

V prfpade, ak boli poruSené ustanovenia tohto zákona, m6ze osoba, ktorá tvrdf, ze rym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd abv
urCil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa urfienia neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo díía príklepu okrem
prfpadu ak dóvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného Cinu a zároveñ ide o drtóbu domu alebo bytu v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu drazby v Case prfklepu hláseny trvaly pobyt podl'a osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je mozné

rozTudok ^ka'fe 23)OSt'

^ P° "^^ ^ ^^ ^ ^^ Sp°!°finej dra2by bude neplatná Ien tá eas{ dra2bv- lsXonÍ sa

§21ods.3ZoDD

Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podfa odseku 2, je povinná oznamif príslusnému okresnému úradu zafiatie súdneho konania.
§21ods.4ZoDD

ÚCastníkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a odseku 2 sú navrhovatel' drazby, drazobnik, vydraziter, predchádzajúci vlastnfk a

doücnuta osoba podl a odseku 2.

|

s,r.o.

§ 21 ods. 5 ZoDD

Ak vydraziteF zmaril drazbu alebo ak súd urfill drazbu za ncplatnú, úüinky príklepu zanikajú ku dñu príklcpu.
§21 ods. 6 ZoDD

Neplatnosf drazby nie je mozné vysiovil' z dóvodu oncskorenclio zafiatía drazby, ak bolo príóinou oneskoreného zafiatia drazby konanie inei
drazby tyni istym drazobníkom na tom istom miesle a ak neumoznil vlastník prcdmclu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmctu drEáby ií¿
afeo vlasinickc pravo, vykonat nadnu obhliadku predmem drazby.

Upozonnijümc váetky osoby, kloré majú kpredmetu drazby iné prava, ze ich mózt! preukázat1 najncskor do zaCatia drazbv a uplatnif na

drazbc ako drazitelia.

Ú

'

'

mdze byf oaoba, ktorá spífia pQdmienky ustenovené ZpDD a dostavíia m s oierom arobff potlanle.
Osvedceny podpis Navrliovatel'a drazby na exemplároch oziiámenia urfienych pre Draíobníkov rovnopis oznámenia apre

prilohu odpisu notársfcej zápisnice o vykonaní dobrovornej ára£by:

V Bratislave, dña 12.11.2015

V Bratislave, dña 12.11.2015

A
JUDr. Renata Burgerová
Riaditel'ka odboru Problem loans
OTP Banka Slovensko, a.s.

NavrhOTatel'jdrazby

Ing. /armila Guthová
Povereny zamestnanec

OTP Banka Slovensko, a.s.
Navj)rh ovater drazby

r

~
i

V Bratislave, dña 12.11.2015

V Bratislave, dña 12.11.2015

Mgr. Marian Strelecky, MBA

Ing^veta Leginuszová

konatel'

í/ prokurista

Auctioneers. r. o.

Auctioneers. r. o.

Drazobník

Drazobník

MESTSK'Y X
BANSJCÁ BYSTR1CA

»^a.

13N0V.2Q15

Zvescné dna:

podpis

