DMZOBMÍ SPOLOÓVOST,

Gunduliíova 3,811 05 Bratislava, ICO: 35 849 703

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisiaval, oddiel: Sa, vloáka: 3070/B
tel. fi. 02/5949 0111, fax. <S. 02/5949 0135

zauiemfgldrazobnaspolocnost.sk

OZNÁMENIE O DRAZBE
Zn, 987/2015
Drazobná spolacnost*, a.s. ako drazobnfk oprávnertf kvykonu dobrovofriych drafieb v zmysle príslu§nych

ustanovení zákona £. 527/2002 Z.z. o dobrovorhych drazbách aodoplneni zákona 2.' 323/1992 Zb. onotároch

anotárskej Sínnosti (Notársky poriadok) vznení neskorslch predpisov (tfalej len nzókon o dobrovoFnych
draábách") zverejñuje na základe návrhu záloznébo veritel'a, v zmysle ustanoverua g 17 zákona o dobrovoPnych
draíbách nasledovné Oznámenie o drazbe:

OznaCenie drafobníka:

Draíobná spoloiínost', a.s.

Sidlo:

Gundulicova3, 811 05Bratislava

ICO:

35 849 703

Zapísany:

Obchodny re^ster Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, VI. í.: 3070/B.

OznaSeníe navrhovateFa:

Privatbanka, a¿.

Adresa:

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

ICO:

31634419

Zapísan^:

v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vloíka fi.: 3714/B

Zastúpeny:

Mgx- Ing. BuboS Sevfiík, Csc. - predseda predstavenstva
Ing. Víadímír Hrdina - filen predstavenstva

B.

Miesto konania drazby:

Drazobná spolo£nosf, a.s., Gundulicova 3,811 05 Bratislava

Dátum konania drazby:

21.12.2015

Cas konania drazby:

11:30 hod.

Drazba:

Prvé kolo drazby

c.
Predmet

drazby:

Predmetom drazby je nehnutel'nosf evidovaná na liste vlastníctva £. 4202, Okresny úrad,
katastrálny odbor Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne
územie Banská Bystrica ato:
Parcela registra ,,C":

parcela £. 167/2, vymera:
parcelad 167/3, vymera:
parcela c. 168/1, vymera;
parcela 6.168/2, vymera:

122 m2, druh pozemku: Záhrady
85 mi, druh pozemku: Záhrady
115 m2, druh pozemku; Zastavané plochy a nádvoria
120 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcela c. 170/2, vymera: 1071 m2,druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
parcela
parcela
parcela
parcela

6.170/3, vyraera; 531 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
5.170/4, vymera: 354 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
fi. 170/18, venera: 142 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
C. 170/19, vertiera: 59 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

D&ltOBXÍ SPOLOÓCOST, «.

parcela 6.170/20, viniera: 351 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
parcela £. 170/21, vymera: 321 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcela 1.170/22, v^mera: 590 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
parcela 5.170/23, vymera: 161 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
parcela 1.170/24, viniera: 308 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Stavby:

súpisné c. 6865, na parcele fi. 168/1, druh stavby: Iná budova, popis slavby: BUDOVA

súpisné c. 6866, na parcele 6,168/2, druh stavby: Iná budova, popis stavby: PREDAJÑA

súpisné c. 6866, na parcele c. 170/3, druh stavby: Iná budova, popis stavby: AUTOSERVIS

súpisné c. 6866, na parcele fi. 170/4, druh stavby: Iná budova, popis stavby: PREDAJÑA
súpisné 5.6867, na parcele c. 170/21, drah slavby; Iná budova, popis stavby: BUDOVA

bez súpisného c. na parcele 5.170/18, druh stavby: Iná budova, popis stavby: AUTODIELÑA
bez súpisného 5. na parcele c. 170/20, druh stavby: Iná budova, popis stavby: KOTOLÑA- SKLAD
Príslusenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva ako naprítdad
. vodovodné prípojky, kanalizafiné prípojky, spevnené plochy a pod.
Predmet drazby sa drazí tak ako «stojí a lezí".
Predmat drazby sa drazí v spoluvlastníckom podiele 1/1.
D.
Opis

predmetu
drazby

ajeho
tavu:

Budova í.súp. 6865 na p.c. 168/1

Stavba zapísaná na liste vlastníctva ako Budova 6.súp. 6865 na parc.c. 168/1 je v zmysle platnej
metodiky budova kavíarne, objektje dispozi5ne spojenj so susediacou stavbou Predajne c.súp. 6866

na p:5. 168/2, konStrukcne sú stavby rovnaké. Budova má pravtdeln? Stvorcoví pSdorys 10,20 x
10,80 m, jedno nadzemné podlazie, nie je podpivnicená. Zvislé nosné konStrukcie sú murované
tehtové, základy betónové pásové, deliace vnútorné príe£ky murované, strop 2elezobetónovy
monolitick?, strecha je sedlová s polvalbou najednej strane, krytina aj klampiarske konStrukcie sü z
pozmkovaného plechu, vonkajSie aj vnütorné omietky sú vápenné gtukové hladké. Podlahy sú s
keramickych dlazieb, okná drevené zdvojené, vnútomé dvere drevené plné hladké alebo zasklené.

Objekt je napojeny na prípojky elektroinstalácle, vody a kanalizácie z verejnych sietí, prípojku

zemného plynu nema. Vykurovanie je lokálne elektrické, na ohrev TÚV slúzi zásobnikovy ohrievac

vody. Dispozi£ne sa v budova nachádzajü prlestory kaviame, skladu a sociálne zariadenia,
zariaíovacie predraety sú Standardtié. Podl'a predlozeních podkladov bola stavba daná do uzívania
vroku 1950, zrekon§truovaná v roku 1999,z^votnosf stavby bola stanovenána 80 rokov.
Predajna c.súp. £866 na p.c. 168/2

Stavba zapísaná na liste vlastníctva ako Predajna ó.súp, 6866 na parc.c. 168/2 je v zmysle platnej
metodiky budova predajne, objekt je dispozicne spojen^ so susediacou stavbou na p.6. 168/2,
konStrakcne sú stavby rovnaké. Budova má pravideln^ átvorcoví podorys 10,70 x 10,80 m, jedno
nadzemné podlaáie, nie je podpivnicená. Zvislé nosné kotiStrukcie sú murované tehlové, základy
betónové pásové, deliace vnútorné priecky murované, strop zelezobetónovy monolitickí, strecha je
sedlová s polvalbou na jednej strane, krytina aj klampiarske konStrukcie sú z pozínkovaného plechu,
vonkajSe aj vnútorné omietky sú vápenné stukové hladké. Podlahy sú z keramickjch dlazieb, okná
drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Objekt je napojeny na
prípojky elektroinstalácie, vody a kanalizácte z verejnícn sietí, prípojku zemného plynu nema.

Vykurovanie je lokálne elektrické, na ohrev TÚV slü£i zásobnikovy ohrievac vody. Dispozicne sa v
budove nachádzajú priestory predajne, skladu a sociálne zariadenia, zariad'ovacie predmety sú
Standardné. Podl'a predloíenych podkladov bola stavba daná do u2ívanía v roku 1950,
zrekonStruovaná v roku 1999, Svotnosf stavby bola stanovená na 80 rokov.
Autoservis c.súp. 6866 na p.c\ 170^

Stavba zapísaná na liste vlastníctva ako Autoservis súp.5. 6866 na parce, 170/3 sa v skutoenosti
v areáli u2 nenachádza, bola zbúraná, zatial1 nebola vymazaná z evidencie katastra nehnuterností.
Predajña cs&p, 6866 na p.c\ 170/4

Stavba zapísaná na liste vlastníctva ako Predajna í.súp. 6866 na parc.6. 170/3 je v zmysle platne
metodiky podl*a prevazujúcuho Ú5elu vyuáívania adnainistratívna budova, objekt je dispozifine
spojenj so susediacou budovou Csúp. 6867 na p.5.170/21, konStnikfine sú stavby rovnaké. Budova
dispoziííne pozostáva z prednej Stvorcovej Éasti, ktorá má jedno podzemné a dve nadzemné podlazia
a z prlzemnej casti vyuífvanej ako sklad. Zvislé nosné konStrukcie sú murované tehlové, základy
betónové pásové, deliace vnútorné priefiky murované, stropy v suteréne klenbové, v nadzemnych
podlaziach zelezobetónové monolitické s rovnjmi podhradmi, strecha je nad vySsou óasfou
valbová, nad prizemnou ¿asfou sedlová, krytina ai klampiarske konstrukcie sú z pozinkovaného
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plechu, vonkajSie aj vnútorné omietky sú vápenné stukové híadké. Podlahy sú s róznych povrchov.
v suteréne a v skíade s cementovym poterom, v administratíve z keramickych dlazleb a textüné
okná sú drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Objekt je napojeny
na prfpojky elektroins'talácie, vody a kanalizáde z verejnych sietí, zariacTovacíe predmety sú
Standardné. Podl'a predlozenych podkladov bola stavba daná do uzívania v roku 1950
administrativa bola Ciastoíne zrekonStruovaná v roku 1999, zivotnost* stavby bola stanovená na 80
rokov.
Budova c.súp. 6867 na p.c. 170/21

Stavba zapísaná na liste vlastníctva ako Budova £.súp. <S867 na parce". 170/21 je v zmysle platnej
metodiky podra prevazujúceho üfielu vyuiEvania administratívna budova, objekt je dispozicne
spojení s prednou susediacou budovou £súp. 6866 na p.c. 170/33 konStrukcne sú stavby rovnaké
Budova dispozicne pozostáva s vySSej átvorcovej íasti, ktorá má jedno podzemné a dvc nadzemné
podlazia a z prízemnej Casti vyu¿ívanej ako sklad. Zvíslé nosné konStrukcie sü murované tehlové,
základy betónové pásové, deliace vnútorné prieáky murované, stropy v suteréne klenbové,

nadzemnych podlaáach 2elezobetónové monolitické s rovnymi podhl'admi, strecha je nad vySSou

casfou valbová, nad prízemnou Casfou sedlová, krytína aj klampiarske konStrukcie sú z
pozinkovaného plechu, vonkajSie aj vnútorné omietky sú vápenné stukové hladké. Podlahy sú
róznych povrchov, v suteréne a v sklade s cementovím poterom, v administratíve z keranückyeh
dlaSeb apovlakové z PVC» okná sú drevené zdvojené, vnútomé dvere drevené plné hladké alebo
zasklené. Objekt je napojeny na prípajky elektroinstalácie, vody a kanalizacie z verejn^ch sietí,
zariad'ovacie predmery sú Standardné. Podl'a predlozenych podkladov bola stavba daná do uáívania
v roku 1950, givotnosf stavby bola stanovená na 80 rokov.
Autodielña na p.í. 170/18

Stavba zapísaná na liste vlastníctva ako Autodielña bez súp.fi. na parc.£. 170/18 je v zmysle platnej

metodiky budova! ktorá má jedno nadzemné podlazie, rúe je podpivnifiená. Stavba je postavená v
zadnej Casti areálu, v minulostí sa objekt vyuáíval na opravy vozidiel, v súcasnom období sa

nevyuzíva, je v schátralom stave, bez vykonávanej stavebnej údi-iby, stavebnotechnícky stav
budovy vyáaduje rozsiahlu rekonStrukciu, prípadne asanáciu objektu.
KonStrukcne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové, zvislé nosné konátrakcie sú
murované tehlové, deliace priedky murované, stropy zelezobetónové monolitické s rovnymi
podhl'admí, strecha je valbová, nad pristavanou casfou pultová, kryíina aj klampiarske konSírukcie
sú z pozinkovaného plechu, vonkajáie aj vnútorné omietky sú vápenné Stukové hladké. Podlahy sú s
cementovym poterom, okná drevené zdvojené, vráta ocel'ové otvéravé. Objekt je bez funkcnjch

instalácií. Podl'a preáoáenych podkladov bola stavba daná do uzfvanta v roku 1950, áivotnosf

stavby bola stanovená na 80 rokov.
Kotolña-sklsd na p.í. 170/20

Stavba zapísaná na liste vlastníctva ako Kotolna-sklad bez súp.c. na parce. 170/20 je v zmysle
platnej metodiky halovy objekt, ídorí má jedno nadzemné podlaSe, níe je podpívniceny. Stavba je
postavená v bofinej íasti areálu, v minulosti sa objekt vyuzíval ako kotolña a sklad, v súfiasnom
období sa nevyuzíva, je v schátralom stave, bez vykonávanej stavebnej údráby, stavebnotechnicky
stav budovy vyáaduje rozsiahlu rekongtrukcíu, prlpadne asanáciu objektu.
KonStrukc'ne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové, zvislé nosné konátrukcie sü
murované tehlové, deliace prieóky murované, stropy nie sú vyhotovené, stresnú kongtrukciu tvoria
ocerové priehradové vSzníky, na ktorych je krytina z eternitov^ch vlnoviek» klampiarske
konstrukcie sú z pozinkovaného plechu, vonkajSie aj vnútorné omietky sú vápenné Stukové hladké.

Podlahy sú s cementovym poterom, z boenej pozdíánej strany je sklad otvoreny\ objekt je bez

'unkfinych inStalácií. Podl'a predloien^ch podkladov bola stavba daaá do uzívania v roku 1950,
íivotnost5 stavby bola stanovená na 70 rokov.
Prfslu&nstvo nehnutel'ností: Vodovodué prípojky, Kanalizacné prípojky, Spevnené plochy.

Drazené nehnuternosti tvoria areál, ktory sa nachfidza v krajskom meste Banská Bystríca, na
Skuteckého ulici C.23, tj. v slrSom centre mesta. Ide o casi* mesta, v ktorej je zmielaná, najma
obcianska v^stavba charakteru obchodnych a administratívnych budov, v blízkosti sa nachádzajú
d'aláie polyfunkCné objekty, budovy súdov /okresného aj krajského/, administratlvne a obchodné
prevádzky, reStaurácia, v Sirsom okolí aj bytové doray a pod. Drazení areál je napojeny na základné
ináinierske siete, t.j. elektroinátalácíu, vodu akanalizáciu
z verejnjch rozvodov, víifiSina
itavebn^ch objektov je v schátralom stave, bez vykonávanej stavebnej údrzby, ích stav vyzaduje
rozsiahfe rekonStrukciej prípadne asanáciu. Areál je prístupn^ po cestnej komunikacü /Skuteckého
ulica/, zivotné prostredie je bez zjavného poSkodenía, s beinou pragnosfou a hlucnosfou od ulifinej
cestnej premávky, dostupná mestská hromadná doprava je autobusová. Na trhu s obdobn^mí
nehnuternosfami v danom mieste a Case je dopyt nizsí ako ponuka, na.ima s prihliadnutfm na

charakter

stavieb

a

prebytok

obdobnjch

nehnuteFností

na

trhu,

moánosíi

zamestnñnosti

obyvatel'stva sú primerané krajskému mestu, v súcasnom období s nezamestnanosfou do 10%.

Drafené objekty sú súcastfou areélu prietnyselného charakteru, v mmulosti vyuátvaného ako
autoservis, autodielña a predajne, v súcasnom období sa vyuzívajú len áíastocne, konkrétne predná
ulitSnábudova na predajñu a reStauráciu, a budova na parc.6.170/4 na administratfvu, ostatné stavby

sú bez vyuzitia, vzhFadom na ich stavebnotechnicky stav a vykonávanú údÜbu objekty vyzadujú
rozsiahle opravy a rekons'trukcie, prípadne asanáciu.

Draáené stavby sú prevádzkového charakteru, preto je v posudku pouzitá aj kombinovaná metóda,
stavebno technciky stav objektov vsak umoznuje prenajímanie ien casti areálu, prevazná cast'
stavieb je v schátralora stave vyáadujúcom rozsiahle rekonStrukcie, prípadne asanáciu. Vzhradom k
uvedsnému je pouzítie kombinovanej metódy ten orientacné.
E.
Prava

Vsetky uasiedujúce zálozné prava v prípade úspesnej drazby zaoikajú v zraysle § 151 roa a §

a závazky

151md zákona £ 40/64 Zb. (Obíiansky zákonnfk) a vydraíitei' nadobúda predmet drazby bez

víaznuce na

zat'azenia záiozaymi právami:

predmete

Na pare. CKN Ó. 167/2,167/3,168/1, 168/2, 170/2,170/3,170/4,170/18,170/19,170/20, 170/21,
170/22,170/23, 170/24 + stavba bez súpisného ¿isla na pare. CKN 6.170/20, stavba bez súpisného

drazby.

2ísla na pare. CKN 6. 170/18, 6. s. 6865 na p, 5.168/1, 5. s. 6866 na p. fi. 168/2, 6. s. 6866 na p. £\
170/3, c. s. 6866 na p. 6.170/4, £. s. 6867 na p. c, 170/21:

Zálozné pravo pre pohradávku Privatbanka, a.s.,Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, l6O: 31 634
419 £. zml. V 253/2012 zo dña 19.7.2012 - ¿Z 1568/2012
Na parca. C-KN 167/2,167/3, 168/1,168/2,170/2,170/3, 170/4,170/18,170/19,170/20, 170/21,
170/22,170/23, 170/24 + 5.s. 6865 na paic.5.168/1,5.s. 6866 na parce. 168/2, c.s. 6866 na pareó.
170/3, c.s. 6866 na parefi. 170/4, es. 6867 na parc.fi. 170/21, stavba bez súpisného Slsla

/autodielña/na parc.6.170/18, stavba bez súpisného cisla /kotolña-sklad/ na parc.6.170/20:

Exekucní príkaz na zriadente exelaifiného zálozného prava na nehnuternosti 6JEX 3181/14-110 zo
dña 15.10.2014, súdny exekütor JUDr. Iiubomír Pekár, P.Pázmaña 49/3, 927 01 Safa, zapisané do

KN dña 26.11^014-Éz 3316/2014

Spósob stanovenia ceny Hodnota predmetu drazby bola zistená

predmet drazby,

podra Znaleckéha posudku c. 97/2015, ktory

vypracoval znalec Ing. Étefan Pastierovic, znalec pre odbor StavebnEctvo, odvetvie
Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnutel'ností,

zapísan^ vzozname znalcov,

tlmocníkov a prekladatel'ov vedenom Ministerstvom vnútra SR. pod evidencnym císlom

912652. Dátum vypraeovania znaleckého posudku je 07.11.2015.
Suma ohodnotenía:

330.000 ,-EUR

G.

Najnízsie podanie:

3S0.OOOrEUR

MinimáJne príhodenie:

1.000,- EUR

H.

Drazobná zábezpeka:

49.000,-EUR

Spósob
zlozenía 1.
Bezhotovostnj1 prevod alebo vklad na úcet draíobnika 19-1126215060/8120, vedeny"
drazobnej zábezpeky.
v Privatbanka, a.s. s variabiln^m symbolom: 9872015
2. V hotovosti do pokladne v sídle drazobnfka alebo v míeste konanía drafby.
3.
Banková záruka.
4.
Notárska úschova.
Drazobnú zábezpeku nie je mozné zto£if platobnou kartou ani sekom.
Doklad preukazujúci
zlozenle draáobnej

1.

pripfsaná na úcet drazobníka,

zábezpeky.

2.

Lehota

na

Original príkazu na úhradu peñaáních prostriedkov vo vy's'ke drazobnej zábezpeky.

ÚiSastník bude pripusten^ k draibe, ak do otvorenia drazby bude drazobná zábezpeka
Hotovosf vo v?5ke draííobnej zábezpeky,

3.

Original alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

4.

Original alebo overenú k6piu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

zlo2enie Do otvorenia draíby.

drazobnej zábezpeky.

Vrátenie

drazbbnej Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby bezhotovostnym prevodom na

úSet

úcastnika drazby alebo v hotovosti ihned* po skoncení drazby.

zábezpeky.
CH.
Spósob

úhrady Vydraziter je povinny zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v hotovostí do pokladne v sídle

ceny
dosiahnutej drazobníka alebo mieste konania drazby alebo bezhotovostnym prevodom alebo vkladom na
vydrazením.
úCet drazobníka L 19-1126215060/8120, vedeny v Privatbanka, a.s.
s variabilnym
symbolom: 9872015 do 15 dní odo dña drazby, v pripade ze suma dosiahnutá vydrazením
presiahnc 6.640 eur v opacnom prípade hnetT po ukoncenf drazby.
I.
Obhliadka

1. termín:

01.12.2015 o 10:00 Iiod,

predmetu drazby:

2. termín:

16.12.2015 o 10:00 hotf.

Orgaoizaóné

Záujemcovia o obhliadku sa mozu ahlásit* aspoñ jeden den pred konaním obhliadky na tel. 6.:

opatrenia.

02/59490125. Po- Pi , 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona d. 527/2002 Z.z.
o dobrovoFnych drazbách je vlastník predmetu drazby, drzitel1 alebo nájomca povinny
umoznif riadnu obhliadku predmetu drazby v stanovenfoh termlnoch.

J.

Nadobudnutíe

Ak vydrazitel1 zaplatí cenu dosiahnutú vydrazenfm v ustanavenej lehote , prechádza na neho

vlastníckeho prava vlastnfcke pravo dñom udelcnia príklepu. Draiobník vydá bez zbytocného odkladu po
k predmetu drazby nadobudnutí vlastníckeho alebo Iného prava vydraáiterovi potvrdenie o vydrazení predmetu
draáby avprfpadoch, vktorych sa opríebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá

draiobník vydrazitePovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky

1.

odovzdania

predmetu drazby.

Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby

odovzdá

drazobník bez zbytoüného odkladu vydraziterovi predmet drazby a Iistíny, ktoré osveddujú

vlastnfcke pravo asú nevyhnutné na nakladanie spredmetom drazby alebo osvedéujú iné
prava vydrazitefa k predmetu drazby a vydraüter prevzatie predmeUi drazby pfsomne potvrdí.
2.Ak ¡de o nehnutól'nost', podnik alebo jeho casf,
predchádzajúci vlastník je povinny
odovzdaf predmet drazby na základe predlozenia osvedceného odpisu notárskej zápísnice
a dolozenía totoznosti vydrazitera bez zbytocnych priefahov. Drazobník je povinny na mieste
spísaf zápisnícu oodovzdani predmetu drazby. Zápisnicu oodovzdaní predmetu drazby
podptóe predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydraziter a drazbbnfk. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydraziter. Ak niektorá
osoba odmietne zápisnicu podpísaf alebo ju prevziaf, tato skutoónosif sa vyzdaííf v zápisnici
a zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Váetky náklady spojené s odovzdanfm a prevzatím predmetu drazby nesie vydraziteF. Tato

povinnosíf sa nevzfahuje na náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil

predchádzajúci vlastník^ majiter alebo draáobník alebo ak im tieto náklady vzníkli náhodou,

ktorá ich postihla.

4. Osoba povinná vydaf predmet drazby zodpovedá vydraziterovi za íkodu spdsobenú
omeSkaním s odovzdanim predmetu dra£by.
K.
PouCenie podl'a

§21 ods. 2 az 6
zákona
527/2002

Z.z.

o dobrovol'nych
drazbách

1.
Vprfpade, ak sa spochybñuje platnosf záloznej zmluvy alebo ak boli poruSené
ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, m6ze osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá
na svojích právach» poziadaf, súd, aby.uróil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa urcenla
neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatnf do troch mesiacov odo dña príklepu, ak dóvody
neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného 5inu a zároveñ ide o drazbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu drazby v Case príklepu hlásen^ trvaly
pobyt podra zákona c. 253/1998 Z.z. ohiásení pobytu obcanov Slovenskej republiky
aregjstri obyvatel'ov Slovenskej republíky v znení zákona 6. 454/2004 Z.Z.J v tomto prípade
je mozné domáhaf sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoíofinej
draáby bude neplatná len tá fiasf drazby, ktorej sa takyto rozsudok t^ka.
2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podra bodu 1. písmena K tohto oznámenia o drazbe, je
povinná oznámif prísluánej správe katastra nehnuterností zacatle súdneho konania.

3. Úcastníkom súdneho konania oneplatnosf drazby podl'a bodu 1. písmena K tohto
oznámenia o drazbe, sú navrhovateF drazby, drazobník, vydraíiter, predchádzajúci vlastník
a dotknutá osoba podTa bodu 2. pfsmena K tohto oznámenia o drazbe.
4. Ak súd ur£f drazbu za neplatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu priklepu.
5. Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dóvodu oneskoreného zacatia drazby, ak bolo

prícinou oneskorcného zafiatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobnikom na tom
istom mieste alebo ak neumozníl vlasínik predmetu draáby, ako aj

osoba, ktorá má

k predmelu drazby íné ako vlastnfcke pravo, vykonaf riadnu obhliadku prcdrrmtu dra£by.
L.

Meno a priezvisko notara;

JUDr. Marta PavlovISová

Sídlo:

Safárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

Za draiobnfka:

V Bratislave, dña

Za navrhovatel'a:

1 8 -11- 2015

V Braüslave, dña 18.11.2015
Peciatka:

Podpis:

Padpis:

Mgr. Ing. Lubos Scvcík, CSc.

Mgr4 Martín Krnían

Funkcia:

cien predstavenstva

^-^o-

Funkcia:

prcdscda predstavenstva
Privatbanka, a.s.

Drazobná spoloCnosf, a.s.

Podpis:

Ing. Vladimtr Hrdina

Funkcia; £len predstavenstva
Privalbanka, a.s.

MESTSICt_ÚRAD

Vyvcscné dña;

6

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

PodPa knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedíiujem pravosf podpisu: Ing. EuboS Sevfiík, dátum narodenía
, r.6.
'
bytom
""
~
ktorého(ej)
totoznosf som ztstii(a) zákonnym spdsobom, spSsob zistenia totoánosti: platny doklad totoznosti - úradny doklad:
Obciansky preukaz, seria a/alebo císio: ]
ktory(á) podpis na listine uznalfa) za svoj vlastny. Centrálny
register osvedCenych podpisov pridelil podpisu poradovó císio O 771341/2015.

Bratislavadña 18.11.2015
Michal Lengyel

zamestnanec povereny notárom

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihv osvedcovania pravosti podpisov osvedüuj em pravosf podpisu: Ing. Vladimír Hrdina, dátum
narodenia
, r.5.
• , bytom
ktorého(ej) totoánosf som
zÍ8til(a) zakonnym spósobom, spfísob zistenia totoznosti: platn^ doklad totoáností - úradny doklad: Obciansky
preukaz, seria a/alebo císio:
: ktory(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrálny register
osvedCenych podpisov pridelil podpisu poradové císio O 771342/2015.

Bratislavadña 18.11.2015

tichal Lengyel
zamestnanec povereny notárom

Upozornenie! Notar legalizáciau

neosvedfiuje pravdivosf skutoiSnosti

uvádzanych v listine (§58 ods. 4

Notárskeho poriadku)

