DRAÍOENÁSPOLOCNOST,

GimduliCova 3, 811 05 Bratíslava, ICO: 35 849 703

zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloáka: 307D/B
tel. fi. 02/5949 0111, fiuc. £. 02/5949 0135

zaujem@drazobnaspolocnQst.sk

OZNÁMENIE O DRAZBE
Zn. 986/2015
Drazobná spolocnost*, a.s. ako draáobník oprávnenj kvykomi dobrovoFnJch draáieb v zmysle prísluíínych
ustanovenf zákona 6. 527/2002 Z.z. o dobrovofnych drazbách aodoplnení zákona c. 323/1992 Zb. onotároch

anotárskej clnnosti (Notársky poriadok) vznení neskorSích predpisov (íale} len Mzákon odobrovoFnych
draibách") zverejñuje na základe návrhu 2álozného veritel'a, v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovol'nych
drazbách nasledovné Oznámenie o dra¿be:
A.

OznaÉenie draáobníka:

Drazobná spoloínosf, a.s.

Sfdlo:

Gundulicova 3,811 05 Bratislava

IÉO:

35 849 703

Zapísany:

Obchodny regíster Okresného súdu Bratíslava I, Odd: Sa, VI. C: 3070/B.

Oznacenie navrhovateFa:

Privatbanka, a.s.

Adresa:

Einsteinova25, 851 01 Bratislava

ICO:

31634419

ZapísanJ:

v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka c.: 3714/B

Zastúpeny:

Mgr. Ing. liubol Sevfiík, Csc. - predseda predstavenstva
Ins. Vladimír Hrdina - Sien predstavenstva

B.

Miesto konania dra2by:

Drazobná spolocnosf, a.s., GunduliSova 3,811 OS Bratisüava

Dátum konania drazby;

21.12.2015

Cas konania drazby:

11:00 hod.

Drazba:

Prvé kolo drazby

c.
Predmet
draíby:

Predmetom draáby je nehnuternosf evídovaná na liste vlastnictva C 5846, Okresny úrad,
katastrálny odbor Banska Bystrica, okres Banska Bystrica, obec Banska Bystrica, katastráine
územie Banska Bystrica a to:
Parcela registra „<!!":

parcela 6. 377, v^meraT 488 m2s druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Stavba:

súpisné 6. 133, na parcele £. 377, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Prevádzkovo vyrobny
objekt
Predmet drazby sa drazí tak ako «stojí a lezí".

Predmet drazby sa dra£í v spoluvlastníckom podiele 1/1.

djiaíobxí spoloüwst,

D.

Opis
predmetu
raáby
jeho
stavu:

'revádzkovo vyrobní objekt 2. süp. 133

Jtavba s názvom Prevádzkovo vyrobny objekt c. súp. 133 na pare. c 377 je v zmysle platnej
metodiky budova administratívna /podl'a vaCSinového úcelu, na ktory sa objekt vyuzívaA Stavba má
obdfznikovy pódorys, jedno podzemné a devaf nadzemnych podlazí, má plochú strechu. Zvislü
losnú konStrukciu tvorí zelezobetónoví monoliticky skelet, základy sú betónové patkové a pasové,
sbvodovy plá§f je z pórobetónovych zavesenych panelov, stropy sú zelezobetónové montované z
prefabrikátov, sü s rovnymi podhradnii, piocha strecha je so áivicnou hydroizolacnou krytinou,
kiampiarske konüírukcie sú z pozinkovaného plechu. Schodisko je zelezobetónové monolitické s
povrchmi v casti z keramickych dlaiieb, v Casti z PVC. Vnútomé deliace konStrukcie /prieCky/ sú v
suterénnom podlazí a v prízemí murované, od druhého nadzemného podlazía vo vacSinovom
vyhotovení montované z azbesto cementovych plognych prvkov s tapetovym povrehom. VonkajSie
omietky sú vápenno cementové, vnütorné povrehové úpravy tvoria v fiasti vápenné stukové
omietky, na azbesto cementovych montovanych priefikach sú lepené tapety. Podlahy sú z rñznych
povrchov, v prfzemí prevazne z keramickích dlazieb, v cbodbách a schodiskách na poschodiach, v
fiasti kancelártí lepené povlakové z PVC, v íasti kanceláríí lepené textilné, v sociálnych
miestnostiach sú keramické dlazby. Okná sú prevazne drevené zdvojené, Sasf okáen v prízemí bolo
vymenenych za plastové, vnútomé dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené. Objekt je napojenj
na prípojky elektroinítalácíe, vody, kanalizácic aj prípojku zemného plynu z verejních sietl, plyn
je vedeny len do kotolne v prízemí objektu. Vykurovame je ústredné teplovodné, zdrojom je viastná
plynová kotolfia a oceFové radiátory, príprava TÚV je rieSená lokálne, prevazne mal^mi
prietokovyrrd elektrickyml obrievacmi, budova má vífah.

Dispoziene sa v podzemnom podlazí nachádzajú CO kryt a skladové priestory, v prízemí je vstupní

vestibul, kotolña, komunikaCné a sociálne priestory a aj restaurada a obchodny priestor, ktoré sú
prístupné samostatnymi vstupmi z ulíce. Poschodia sú so stredovou chodbou a kanceláriami,

sociálne miestnosti sú spoloSné. Poschodia od 7. po 9. sú rozmerovo vafcáie, na sírku budovy sú
odsadené o 0,95 m. Podfa predlozenjch podkladov bola stavba daná do uztvania v roku 1980,
Svotnosf stavbyje stanovená na 70 rokov.

Drazená nehnutel'nostf je administratívna budova, ktorá sa nachádza v uli&iej zástavbe krajského
mesta Banská Bystrica, na Skuteckého ulici 6. 30, t.j. v SirSom centre mesta. Ide o fiasf mesta, v
ktorej je zmieSaná, najma obfiianska vystavba charakteru obchodnych a administratívnych budov, v
blízkosti sa nachádzajú d^lSie polyñinkóné objekty, budovy súdov /okresného aj krajského/
adminislratívne a obchodné prevádzky, restaurácia, v Sirsom okolí aj bytové domy a pod.
Drazeny objekt je napojeny na vSetky základné ináinierske siete, tj. elektroíngtaláciu, vodu
kanalizáciu aj prípojku zemného plynu z verejnych rozvodov, je prfstupny po ulicnej cestnej
komunikácü /cez úzky pás pozemku pred hodnotenou budovou, ktorj je vo vlastníctve súkromnej
spolocnosti/, zivotné prostredie je bez zjavného poSkodenia, s beánou prasnosfou a hlufinosfou od
uliínej cestnej premávky, dostupná mestská hromadná doprava je autobusová. Na trhu s obdobnymi
nehnuternosfami v danom mieste a dase je dopyt vyrazne nizsí ako ponuka, najma s prihljadnutím
na charakter objektu, prebytok obdobnych budov na miestnom realitnom trhu a reálnu kúpnu silu
obyvateTstva, moznosti zamestnatiostí sú primerané krajskému mestu, v súcasnom období
nezamestnanosfou do 10%.

Drazená nehnuternosf je administratívna budova s restauráciou a obehodn^m priestorom v prízemí
kancelánami na d'alStch poschodiach, na tentó iS5el sa objekt aj vyuzíva. Drazená budova j
prevádzkového charakteru, teda je schopná dosahovaf primerané v^nosy formou prenájmov.

Prava
azávSzky

Vseüq- nasledujúce zálozné prava v prípade úspegnej drazby zaníkajü v zmysle § 151ma a §
151md zákona c. 40/64 Zb. (Obciansky zákonník) a vydrazitel' natíobüda predmet draíby bez

viaznuce na

zafazenia záloiÉnymi právami:

predmete

drazby.

Na paro. CKN £. 377 + £. s. 133 na p. 6.377:

Zálozné pravo pre pohl'adávku Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 31 634
419 c. zml. V 3253/2012 zo dña 19. 7.2012 - CZ 1568/2012
Na parce. C-KN 377 + S.s. 133 na parce. 377:

Exekucny prfkaz na zriadenie exekuSného zálozného prava na nehnutePnosti c. EX 3181/14-110 zo
dña 15.10.2014, südny exekútor JUDr. liubomír Pekfir, P. Pázmaña 49/3, 927 01 Sara, zapísané do
KN dña 26.11^014 - cz 3316/2014

F.

Spósob stanovenia ceny Hodnota predmetu draáby bola zistená

podl'a Znaleckého posudku 5. 94/2015, ktorj

vypracoval znalec Ing. Stefen Pastierovic, znalec preodbor Stavebníctvo, odvetvie

predmet drafby.

Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuternostt,
zapísan^ vzozname znalcov,
tlmoÉníkov a prekladatel'ov vedenom Ministerstvom vnútra SR pod evidenfin^m fiíslom
912652. Dátum vypracovania znaleckého posudku je 07.11^015.
Suma ohodnotenia:

490.000,- EUR

G.
NajniíSie podanie:

490.000,-EUR

Mínimálne prihodeníe:

1.000,- EUR

H.

Draáobnó zábezpeka:
Spósob

49.000,-EUR

zlozenía 1.

drazobnej zábezpeky.

Bezhotovostny prevod alebo vklad na úcet drazobnika 19-1126215060/8120, vedenj

v Privatbanka, a.s. 5 variabilnym symbolom: 9862015

2.

V hotovosti do pokladne v sídle drazobnika alebo v mieste konanía drazby.

3.

Banková záruka.

4.

Notárska úschova.

Draáobnú zábezpeku nie je moíné zloáit1 platobnou kartou ani Sekom.
Doklad preukazujúci

1.

zlozeoie draáobnej

UCastník bude pripusteny k draábe, ak do otvorenia dra£by bude draáobná zábezpeka
pripísaná na úcet drazobnika,

zábezpeky.

Original príkazu na úhradu peñaznych prostriedkov vo vyske drazobnej zábezpeky.

2.

Hotovosf vo v^Ske drazobnej zábezpeky,

3.

Original alebo overená kópia preukazujúca vystaveníe bankovej záruky.

4.

OrÍRÍnál alebo overenú kópiu dokladu preulcazujúceho notársku úschovu.

Lehota
na
zlozenie Do otvorenia draáby.
drazobnej zábezpeky.
Vrátenie
zábezpeky.

drazobnej Bez zbytocného odkladu po skoncení drazby bezhotovostním prevodom
úCastnfka draÉby alebo v hotovosti ihned' po skoncení drazby.

na úcet

ca
Spósob
úhrady Vydraáite? je povirmy" zaplatif cenu dosiahnutú vydrazením v hotovostí do pokladne v sídle
ceny dosíabnutej drazobntka alebo mieste kanania draáby alebo bezhotovostním prevodom alebo vkladom na
vydrazenfm.
úCet draíobnlka 6. 19-112621506078120, vedenf v Prívatbanka, a.s.
s varíabilním
symbolom; 9862015 do 15 dhf odo dita draáby, v prípade ze suma dosiahnuté vydrazentm
presiahne 6.640 eur v opafcnom prfpade htied' po ukonEenl drazby.
I.

Obhliadka

1. termín:

01.12.2015 o 11:00 hod.

predmetu draáby:

2. termfn:

16.12.2015 o U:00 hod.

Organízacné

Záujemcovia o obhliadku sa mózu ohlásit* aspoñ jeden den pred konaním obhlíadky na tel. 5.;
02/59490125. Po- Pi , 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona 5. 527/2002 Z.z.
o dobrovoFnych draSbách je vlastník predmetu draiby, drüter alebo nájomca povinn^

opatrenia.

umoánif riadnu obhliadku predmetu draíÜ)y v stanoven^ch termlnoch.
J.
Nadobudnutie

Ak vydraSiter zaplatf cenu dosiahnutú vydra&ním v ustanovenej Iehote s prechádza na neho
vlastníckeho prava vlastnfcke pravo dñom udelenia prMepu. Draáobník vydá bez zbytocného odkladu po
k predmetu drazby. nadobudnutí vlasíníckeho alebo iného prava vydraSitel'ovi potvrdeoie o vydrazení predmetu
draáby avprípadoch, vktorych sa opriebehu draáby spisuje notárska zápísnica vydá
drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvediSeného odpisu notárskej zápisnice.

Podmienky

1.

odovzdania

drazobnfk: bez zbytofiného odkladu vydraateFovi predmet draáby a Iistiny, ktoré osvedfiujú
vlastnfcke pravo asú nevyhnutné na nakladanie spredmetom drazisy alebo osvedcujú iné
prava vydraáitel'a k predmetu draáby a vydraHtel' prevzatie predmetu draiby písenme potvrdf.
2.Ak ide o nehnutefnosf, podnik alebo jeho casf, predchádzajúci vlastník je povinny"
odovzdaf predmet drazby na základe prediozenia osvedfieného odpisu notárskej zápisnice
a doiozenia totoznosti vydraáitera bez zbytoíních priefahov. Drazobník ie povinnv na mieste

predmetu draíby.

Po nadobudmití vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby

3

odovzdá

spísa? zápisnicu oodovzdaní predmetu drazby. Zápisnicu oodovzdaní predraetu drafcby
podpiSe predchádzajúci vlastník predmetu draíby, vydraater a draáobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'. Ak niektorá
osoba odmietne zápisnicu podpísaf alebo ju prevziaí1, tato skutodnos? sa vyznací v zápisnici
a zápisnica sa povazuje za odovzdanú aj tejió osobe.

3. VSetky náklady spojené s odovzdaním aprevzatím predmetu draáby nesie vydraziteF. Tato
povinnost* sa nevzfahuje na náklady, ktoré by inác nevznikli, ak ich svqjou vinou spósobil
predchádzajúci vlastník, majiteí' alebo drazobník aiebo ak ¡m tieto náklady vznikü náhodou,
ktorá ich postihla.

4. Osoba povínná vydaf predmet drazby zodpovedá vydraíiteFoví za Skodu spósobenú
omeSkaním s odQVzdaním predmetu drazby.
K.

PoufSenie podfa

§21 ods. 2 az 6
zákona
527/2002
Z.z.
o dobrovol'ních
drazbách

1.
V prípade, ak sa spochybñuje platnoslf záloznej zmíuvy alebo ak bou porusené
ustanovenia zákona o dobrovoFnych drazbách, moáe osoba, ktorá tvrdí, ze tym bola dotknutá
na svojich právach, poáiadaf, sítá, aby urcil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa ur&Dja
neplatnosti drazby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu, ak ddvody
neplatnosti drazby súvisia so spáchaním trestného cinu a zároveñ ide o drazbu domu alebo
bytu> v ktorom má predchédzajúci vlastník predmetu drazby v fiase príklepu hlásen^ trval^
pobyt podra zákona £. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu obCanov Slovenskej republiky
a regístri obyvateFov Slovenskej republiky v 2není zékona c. 454/2004 Z^., v tomto prípade
je mozné domáhaí sa neplatnosti drazby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spolo£nej
drazby bude neplatná len tá íasf drazby, ktorej sa takyto rozsudok t^ka,
2. Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podfa bodu 1. písmena K tohto oznáraenia o drazbe, je
povinná oznámif prfsluSnej správe katastra nehnuterností zut&úe súdneho konania.

3. Úíastnikom súdneho konania oneplatnosf draáby podl'a bodu 1. pismena Ktohto

oznámenia o drazbe, sú navrhovateP drazljy, drazobnEk, vydraíitel', predchádzajúci vlastník
a dotknutá osoba podl'a bodu 2. písmena K tohto oznámenia o draábe,

4. Ak süd urfií draibu za neplatnú, ú£inky príklepu zaníkajú ku dñu príklepu.
5. Neplatnosf drazby rúe je moáné vyslovíf z dóvodu oneskoreného zatatia drazby, ak bolo
prífiínou oneskoreného zaÉatia drazby konanie inej drazby tym istym drazobníkom na tom
istom miesfe alebo ak neumoz>iil vlastník predmetu draáby, ako aj osoba, ktorá rná
k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonaf riadnu obhliadlcu predmetu drazby.
L.

Meno a priezvisko notara:

JUDr. Marta PavloviíSová

Sídlo:

Éafárikovo námestie 4, 811 02 Bratíslava

Za drazobníka:

Za navrhovatePa:

V Bratislave, dña

VBratisIave, dña 18.11.2015

Peciatka:

PeCtatka;

Podpis:

Podpis:
Mgr. Martín Km can

Mgr. Ing. Uubos Sevcík, CSc.

Funkria: Sien predstavenslva

Funkcia:

Draáobná spolofinosf, a.s.

predseda predstavenstva
Privatbanka, a.s.

Podpis:,.
. Vladimír Hrdina

Funkcia: cien predstavenstva
Privatbanka, a.s.

MESTSKY

BANSKÁ BYSTR1CA
_——

Vyvcscné dña:

2B.N0V. 2015

Zvescnc tiíía:
—,™j—\r—'

podpis

.

0SVEDCEN3E
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Ing, Eubo§ Sevcíls, datura narodenia

,r.c.'

^bytom

, ktorého(ej)

totoánosf som zistií(a) zákonnym spósobom, sp&sob zístenia totozností: platny doklad totoznosti - úradn^ doklad:
ObSiansky preukaz, seria a/alebo Císlo:
ktor£(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastn^. Centiálny
register osved5enjch podpisov pridelil podpisu poradové císlo O 771402/2015.

Bratíslava dña 18.11.2015

tichal Lengyel
zamestnanec poveren^ notárom

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedcovania pravosti podpisov osvedcujem pravosf podpisu: Ing. Vladimír Hrdina, datura

narodenia

, r.£.

bytom

'

ktorého(ej) totoznosf som

zistil(a) zákonnym spósobom, spdsob astenia totoznosti: platn^ doidad totoánosti - úradní doklad: ObSiansky
preukaz, seria a/alebo císlo:
kíor^(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrálny register
osvedcenych podpisov pridelil podpisu poradové Císlo O 771403/2015.

Bratíslava dña 18.11.2015

Upozoraeniet Notar legalización
DeosvedüuJB pravdivosf skutoíností

ttvádzaních v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

ichal Lengyel
zamestnanecpoveren# notárom

