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Oznámenie o dobrovol'nej drazbe
PDS c. 89/12-2015
Drazobník:

Profesionálna draáobná spolocnost*, s.t.o.
Masarykova 21, 040 01 Kosice
ICO: 36 583 936

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Kosiciach I, oddiel: Sro

vlozka císlo: 15388/V

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

Waldviertler Sparkasse 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, Jindíichúv Hradec, Klásterská 126/11,

377 01 Ceská republika, l£ O: 49 060 724
Dátum konania drazby:

05. január2016

Cas otvorenia drazby:

11.00 hod.

Miesto konania draáby:

Mestsky úrad Banská Bystrica, ¿eskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, zasadacia miestnosf c. 250, 2. poschodie

Opakovanie drazby:

prvá drazba

Predmet dtaáby: Predmetom drazby je nehnutel'nosf zapísaná na LV c. 7610 vedenom Okresnym úradom
Banská Bystrica - katastrálny odbor, okres: Banská Bysttíca, Obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Banská

Bystrica, ako:

- stavba so súp. c. 203 postavená na parcelách c. 1204/25 a 1204/45, Dom kultúry.
Piávny vzt'ah k parcele c. 1204/25 je evidovany na liste vlastníctva císlo 7680.
Právny vzt'ah k parcele c. 1204/45 je evidovany na liste vlastníctva císlo 4073.
(d'alej len ,,predmet drazby").

Opis predmetu drazby: Nehnutel'nost5 Dom kultúry s.c. 203 je postaveny v katastrálnom území Banská Bystrica,

v centrálnej casti mesta, vedla Námestia slobody, je to polyfunkcná budova. Póvodná stavba je z roku 1979^
prístavba z roku 1988. Objekt je pat5 podlazny, s jednym podzemnym podlazím a styrmi vyskovo rozdíelne
uskocenymi nadzemnymi podlaziami, stavba je atypická, má pódorysny tvar obdíznikovy rozmerov cea 111,5 m x

44,5 m, v podzemnom podlazí sú obsluzné priestory, sklady a byvalé bábkové divadlo, v nadzemnych podíaziach

sú priestory pre kultúru, prednásky, vyuku a administratívu.
Predmet drazby sa drazí v stave ako stojí a leáí v den drazby.
Opis stavu predmetu draáby:

Dom kultúry s.c. 203 je postaveny na cudzích pozemkoch parcelné císlo 1204/25 a 1204/45
v katastrálnom území Banská Bystrica, v centrálnej casti mesta, vedl'a Námestia slobody. Objekt je páY podlazny,
s jednym podzemnym podlazím a styrmi vyskovo rozdielne uskocenymi nadzemnymi podlaziami, stavba je
atypická, má pódorysny tvar obdíznikovy rozmerov cea 111,5 m x 44,5 m, v podzemnom podlazí sú obsluzné
pnestory, sklady a byvalé bábkové divadlo, v nadzemnych podíaziach sú priestory pre kultúru, prednásky vyuku a
administratívu.

'

Nosná konstrukcia je z monolitického zelezobetónového skeletu, obvodové murivo je z pórobetónu
a z plnej pálenej tehly, kovohliníkovy obvodovy plásf so sklenenou vyplñou, okná hüníkové zdvojené, vstupné

steny a dvere jednoducho zasklené, strecha jednoplásfová, podlahy na teréne a nad suterénom nie sú tepelne
izolované, násl'apné vrstvy sú z keramickej dlazby, PVC a cementového poteru, v sálach sú dtevené parkety
vykurovacia sustava je teplovodná, vlastná plynová kotolña v 1. PP, ocel'ové vykurovacie telesá a registre, príprava
TUV v plynovej kotolni, systém s cirkuláciou, zdrojom vykurovania je 5 ks plynovych kotlov, zapojené sú 2 kody
elektncké rozvody sú svetelné, v technickej casti aj motorické, priblizne pred piatimi rokmi bola xobená ciastocná
modernizada casti "E", a to najmá kancelárie - podlahy, povrchy stien, rozvod NN, hygiena, vyuzívaná bola ako
ucebne pnestory a kancelárie (prenájom pre potreby vysokej skoly). Ostatné casti objektu Dom kultúry sú

v póvodnom stave.

Prvé podzemné podlazie dispozicne pozostáva zo skladovych a technickych priestorov, elektrorozvodne
strojovne vzduchotechniky, strojovne vyfahu, kotolne, trafo, údrzby, dielní, schodísk, chodieb, hygienickvch

priestorov, bábkového divadla so zázemím, velína a pod.

Prvé nadzemné podlazie dispozicne pozostáva zo vstupnych priestorov, vestibulu estrádnej sály, vstupu
z átna, zádverí, schodísk, kuchyne, skladov, podjaviskového priestoru, miestnosti pre orchester, kina s hl'adiskom,
satní, vestibulu divadla, telefónnej ústredne, vrátnice, hygieny, kancelárií a jedného bytu.

Druhé nadzemné podlazie dispozicne pozostáva z estrádnej sály s javiskom, foyéra estrádnej sály,
schodiska, restaurácie a prípravy, divadla s javiskom a hl'adiskom, satní a zázemia, hygieny, vel'kej a malej baletnej
sály, skladov, ucební a hygieny, kniznice, vel'kej prednáskovej sály a chodieb.

Tretie nadzemné podlazie dispozicne pozostáva z kaviarne so zázemím a hygienou, priestoru estrádnej
sály a javiska, balkónu estrádnej sály, fotoateliéru, premietárne, rézie, priestoru hl'adiska a javiska divadla, satní,
chodieb, hygieny a technologickych priestorov.

Stvrté nadzemné podlazie dispozicne pozostáva z ateliéru, nevyuzitych priestorov, priestorov divadla
(chodby, hygieny, techniky), priestoxov estrádne sály (balkóna, lóéí, technickych miestnosti a chodieb.
Priestory sa dajú róznymi spósobmi navzájom prepájaf ci uzatvárat\ Projektované priestory v minulosti
slúzili hlavne ako estrádna sala s rovnou podlahou a balkónom, komorné divadlo, kaviareñ a restaurada,
poslucháreñ, kino, bábkové divadlo, kino a d'alsie heme, záujmové krúzky a zariadenia pre deü. Stavebné
povolenie c. Vyst. 5591/72 - ev.c. 343/72 bolo vydané 7.9.1972, v l.etape bol ukonceny a kolaudovany objekt
Dom kultúry kolaudacnym rozhodnutím c. Vyst. 6580/79, ev.c. 246/79, z 13.12.1979, neskór v roku 1988 bola
kolaudovaná prístavba Kinosály konzolovite vycnievajúcej z juznej fasády objektu, kolaudacné rozhodnutie
ev.c. 51/88 z 24.3.1988 (stavebné povolenie vydané v roku 1980). Základnú zivotnost1 vzhl'adom ku konstrukcii a

údrzbe objektu je stanovená na 80 rokov.

Objekt je zásobeny pitnou vodou z verejného rozvodu vodovodnou prípojkou, splasková voda je
odvedená do verejnej siete kanalizacnou prípojkou, na trase kanalizacnej prípojky je 5 ks kanalizacnych sácht,
vybudovanych z kanalizacnych betónovych skruzí, do objektu vedie elektrická zemná prípojka, prípojka plynu je
vedená od verejného rozvodu, prekonávanie vyskového rozdielu upraveného terénu je riesené zelezobetónovymi
vonkajsími schodmi s povrchom z keramickej dlazby a vonkajsími schody s povrchom z cementového poteru.
V objekte sú 3 malé nákladné vyt'ahy, 1 nákladny vyt'ah nosnosti do 250 kg, 3 nákladné vyfahy nosnosti do 500 kg
a nákladná plosina nosnosti do 1000 kg.
Vonkajsie úpravy tvoria:

- vodovodná prípojka, - vodomerná sachta, - kanalizacná prípojka, - kanalizacny zberac, - kanaüzacné sachty, elektrická prípojka, - plynová prípojka, - vonkajsie schody, - vonkajsie schody s cementovym poterom, - vyt'ahy

do 100 kg, - vyt'ah do 250 kg, - vyVahy do 500 kg, - nákladná plosina do 1000 kg,
Prava a závazky viaznuce na predmete draáby:

LV £. 7610 k.ú.: Banská Bystrica - cast* »C" farchy:

dast',,B": VLASVSSÍCIAINÉ OPRAVNENÉ OSOBY

Poznámka:

Oznámenie c. PDS-89/2-2015-M§ zo dña 8. 6. 2015 zálozného veritel'a Waldvierder Sparkasse

Bank AG, ICO FN 36924 a, Sparkassenplatz 3, Zwetd, Rakúska republika v zastúpení:
Profesionálna drazobná spolocnost5 s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Kosice I¿O: 36 583 936
o zacatí vykonu zálozného prava V 256/2014- cz 1744/2015.

Ó4STOÍARCHY
-

Zálozné pravo pre pohl'adávku Waldvierder Sparkasse von 1842 AG, Hauptplatz 22, A-3830

Waidhofen/Thaya, Rakúska republika, IÍO (FN) 279850 w, c. zml. V 4304/2008 zo dña 24 7 2008 1675/2008.

-

Na c. s. 203 na pare. CKN c. 1204/25, c. s. 203 na pare. CKN c. 1204/45: Záloáné pravo pre pohl'adávku
Waldvierder Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, 3910 Zvettl, Rakúska republika, c. zml. V 692/2013
zo dña 18. 3. 2013 - CZ 584/2013

.

.

=■ CKN c. 1204/45: Zálozné pravo pre pohl'adávku

^ «, /om>, Sp^aSSe Bank AG'I¿O FN 36924 a, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika c. zmL
V 256/2014 zo dña 10. 2. 2014 - ÓZ 352/2014.

Iné údaje: c.s. 203 na p.c. 1204/25 a 1204/45 je jedna stavba.
Ohodnotenie predmetu dragby:
Císlo znaleckého
posudku:

66/2015

Najniásie pódame:

Poznámka: Bez zápisu.

Meno znalca:

Dátum vyhotovenia:

Ing. MiroslavTokár

20.09.2015

Vseobecná cena
odhadu:

6.000.000,00 €

6.000.000,00 €

Minimálne prihodenie:

5.000,00 €

Vyska drazobnej zábezpeky:

40.000,00 €

Spósob zloáenia drazobnej zábezpeky:

1.

bezhotovostny prevod na úcet drazobníka IBAN: CZ72 7940 0000 0000 8104 4397, Swift: SPWTCZ21

2.

vhotovosti, veurách, do pokladne drazobníka na ádrese Masarykova 21 Kosice, alebo v den konania

3.

banková záruka,

4.

notárska úschova,

vedeny vo Waldviertler Spatkasse Bank AG,

'

drazby v mieste konania drazby do pokladne drazobníka,

Drazobnú zábezpeku nie je mozné zlozit1 platobnou kartou ani sekom.

Doklad pteukazujúci zloíenie dtaáobnej zábezpeky: Original vypisu z bankového úctu, potvrdenie o vklade
penaznych prostnedkov na bankoyy úcet v hotovosti (úcastník bude pripusteny k draábe, ak do otvorenia drazby
bude drazobná zábezpeka pripísaná na úcet drazobníka), príjmovy pokladnicny doklad drazobníka, banková záruka
y prospech drazobníka s vyhradou pre-radu platby po dorucení ?ápisnice o vykonaní drazby 2a predpokladu, ¿e
úcastník^ drazby sa stane vydraáiteTom, notárska úschova v prospech drazobníka s vyhradou prevodu platby po
dorucení zápisnice o vykonaní drazby za predpokladu, ze úcastník drazby sa stane vydrazitel'om.
Lehota na zlozenie:

do otvorenia drazby

Spósob vtátenia drazobne) zábezpeky: Draáobník bez zbytocného odkladu po skoncení drazby vráti
úcastníkovi drazby, ktory predmet drazby nevydrazü, zlozenú drazobnú zábezpeku alebo zabezpecí jej vydanie z
notárskej úschoyy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predlozenú úcastníkom drazby, ktory predmet
drazby nevydrazü, draáobník bez zbytocného odkladu vráti úcastníkovi drazby, najneskór vsak do 5 dní od
skoncenia drazby alebo od upustenia od drazby.

Spósob úhrady ceny dosiahnutej vydrazením: Vydrazitel' je povinny unradit1 cenu dosiahnutú vydrazením
najneskór do 15 dní odo dña skoncenia drazby na úcet drazobníka bezhotovostny prevod na úcet drazobníka
IBAN: CZ72 7940 0000 0000 8104 4397, Swift: SPWTCZ21, vedeny vo Waldviertler Sparkasse Bank AG.
Drazobná zábezpeka sa vydrazitel'ovi zapocítava do ceny dosiahnutej vydrazením.

Obhliadka predmetu draáby, dátum a cas:

Obhliadka 1: 15.12.2015 o 14.30 hod.
Obhüadka 2: 16.12.2015 o 12.30 hod.

Otganizacné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhHadku predmetu drazby sa uskutocní po predchádzajúcej

dohode s drazobníkom, najmenej den vopred. Blizsie informácie tykajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Nadobudnutie vlastníckeho prava k predmetu draáby: Vlastnícke pravo k predmetu drazby prechádza
na vydrazitel'a udelením príldepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydrazením v ustanovenej lehote. Draáobník
vyda bez zbytocného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného prava vydrazitel'ovi potvrdenie
ovydrazení predmetu draáby a v prípadoch, v ktorych sa o pñebehu drazby spisuje notárska zápisnica vydá
drazobník vydrazitel'ovi dve vyhotovenia osvedceného odpisu notárskej zápisnice.

Notar, ktoty osvedcf priebeh drazby notárskou zápisnicou:

JUDr. Martina Miáiková, notar so sídlom: Nám. osloboditel'ov 20, 040 01 Kosice.

Podmienky odovzdania predmetu drazby:

1. Po nadobudnutí vlastníckeho prava alebo iného prava k predmetu drazby odovzdá drazobník bez zbytocného
odkladu vydrazitelovi predmet drazby a kstiny, ktoré osvcdcujú vlastnícke pravo a sú newhnutné na nakladanie
spredmerom drazby alebo osvedcujú iné prava vydrazitcl'a k predmetu drazby a vydrazitel' prevzatie predmetu

drazby pisomnc potvrdí.

F

2. Ak ide o nehnuteW, podnik alebo jeho cast', predchádzajúci vlastník je povmny odovzdaf predmet drazby
na zaldade predlozema osvedceného odpisu notárskcj zápisnice a dolozenia totoznosti vydrazitel'a bez zbytocnych
pnetahov. Drazobmk je povmny na mieste spísat' zápisnicu o odovzdaní predmetu drazby. Zápisntcu o odovzdaní
predmetu drazby podpise predchádzajúci vlastník predmetu drazby, vydrazitel' a drazobník. Jedno vyhotovenie
zapisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydrazitel'. Ak niektorá osoba odmietne
zapismcu podpisat1 aiebo ju prevziaf, tato skutocnosf sa vyznací v záptsnici a zápismea sa povazuje za odovzdanú ai
tejto osobe.

'

'

3. Vsetky náklady spojené s odovzdamm a prevzatím predmetu drazby nesie vydrazitel'. Tato povinnosf sa nevrfahuie
na nakady, ktore by inac nevznikli, ak ich svojou vinou spósobil predchádzajúci vlastník, majitel' alebo drazobník
aJebo ak ím Beto naklady vznikli náhodou, ktorá ich postikla.

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

Poucenie:

1. V prípade, ak boli porusené ustanovenia zákona o dobrovol'nych drazbách, móze osoba, ktorá tvrdí ze tym boh
dotknuta na svo,ich právach, poziadaf súd, aby urcil ncplatnost' draáby. Pravo domáhaf sa urcema neplarnosti
drazby zamka ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña príklepu, okrem prípadu, ak dóvody neplatnosti drazby
su^sía so spachanim^trestneho ánu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník

predmetu drazby v case piíldepu hláseny tzvúf pobyt podl'a zákona c. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu obeanov

bloycnskc, repubkky a regisfn obj-vatel'ov Slovenskej repubkky v znem zákona c. 454/2004 Z.z. v tomto prípade ¡e
mozne domahaf sa neplatnosü drazby aj po uplvnutí tejto lehoty. V prípade spolocnej drazby bude neplatná len á

casf drazby, ktorej sa takyto rozsudok tyka.

"

'

'

2. Osoba, ktod pódala na sude ¿alobu podl'a bodu 1 písmena z tohto oznámema o drazbc, je povinná oznámif
pnskisne) sprave katastra nehnuterností zacatíc súdneho konania
3. Ucastníkom súdneho konania o neplatnosf drazbv podl'a bodu 1 písmena z tohto o.námenia o draábe sú
navrhovatel drazby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podl'a bodu 2 písmena 2 tohto
oznamenia o drazbe.

l

4. Ak súd mcí drazbu za nepíatnú, úcinky príklepu zanikajú ku dñu prlklepu

5. Neplatnosf drazby me je mozné vyslovtf z dóvodu oneskoreného zacatia drazbv, ak bolo prícinou oneskoreného
zacaüa drazby koname ine, drazby tym istjhn drazobnílcom na tom 1Stom mieste alebo ak neumoznü vlastník
predmetu drazby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu drazby iné ako vlastnícke pravo, vykonat' liadnu obhiiadku

predmetu drazby.

V Kosiciach dña 25. novembra 2015

/

Profesionálna draéobná spolocnost1, s.utf

r

ÍV1ESTSKY ÚRAD
BANSKÁ BYSTR1CA

Vyvesené dña:

- k DEC.

Zvcsenc dña:

podpis

