, Auctioneer s.r.o.
OZNAMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOENEJ DRAZBE
c. 040/2015-3

Nizáie uvedeny drazobník oprávneny k vykonu dobrovol'n^ch drazieb v zmysle prísluánych ustanovení zákona
C. 527/2002 Z.z. o dobrovol'nych drazbách a o doplnení zákona C. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej éinnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorSích predpisov (d'alej len ,,ZoDD") zverejñuje na základe návrhu zálozného veritel'a,
v zmysle ustanoyenia § 17 ZoDD nasledovné Oznámenie o drazbe:

DRAZOBNIK
(d'alej len ,,Drazobnfk" v prfsluSnych gramatickych pádoch)
Obchodné mena:

Auctioneer s. r. o.
PSÓ:

sidlo: ulica, í. ulice, obec, prlp. Stál:

Spitálska 61, Bratislava

81108

I¿O, resp. rodné üísio:

l¿ DPH, tesp. DI¿:

45 881 014

2023121826

¿daje o zápise y obchodnom. pripadne inom registri:

obchodny regisler Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vlo¿ka C. 68Q79/B
bankové spojenie:
nizov a sidlo banky:

SWIFT/BICkódfaanky:

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK BX

ffiAN:

ifslo ú£iu;

SK68 5200 0000 0000 1223 6061

EUR

12236061/5200

liluly, meni, priezviská a funkcie osób oprávnenych na zaslupovanie:

Mgr. Marian Streleck^, MBA, konatel'

Ing. Iveta Leginuszová, prokurista

NAVRHOVATEK DRAZBY
(d'alej len ,,navrhovater" alebo ,,zálozn^ veritel'" v prísluSnych gramatickych pádoch)
Obchodné mcno;

OTP Banka Slovensko, a.s.
sidlo: ulica, í. ulice. obec. prip. itál:

Stúrova 5, Bratislava

813 54

1¿O, resp. rodné iisio:

31318916

SK 2020411074

údaje o zápise y obchodnom, pripadne inom repisiri;

Obchodny register Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vlo2ka C. 335/B
bankové spojenie:
názov a sidlo banky:

SWIFT/BICkód banky:

OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

OTPV SK BX
¿isla úítu;

SK68 5200 0000 0000 0927 8279

EUR

9278279/5200

muí y, mena, priezviská a fiínkcie osób qpráynenych na zaslupovanie:

JUDr. Renata Burgerová - riaditelTía odboru Problem loans,
Ing. Jarmila Guthová - povereny zamestnanec

1.

Miesto, dátum a cas otvorenia drazby
Miesto konania draíby
Adresa

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

Dátum konania draáby

Cas otvorenia draiby

15.02.2016

12:00

Miestnosf Cislo
Bratislava,
Faktoring

4

Opakovanie draáby

Opakovaná draába

Auctioneers.ro.
2.
2,1

2.2

Predmet drazby
Predmetom drazby podra tohto návrhu sú nasledujúce nehnuternosti:

Spoluvlastníci Predmetu drazby podl'a Listu vlastníctva c. 5786 majú na ñom spoluvlastnícke podiely
v nasledujúcich vel'kostiach vyjadrenych zlomkom, pricom ak súcet tu uvedenych spoluvlastníckych
podielov nedosahuje 1/1, platí, ze Predmetom drazby sú len spoluvlastnícke podiely vtejto tabul'ke
uvedené:
(vpripadebezpodielovéhosppiuvlasinlctvamaitíelovsauvediepri kafclom spoluvlastnikovi podiel 1/1)
Ozn ajenie spoluvlastnika

Mazar Jozef r. Mazar a Simona Mazárová r. Maková,

2.3

VelTeosf spoluvlasinickeho podielu

1/1

Opis predmetu drazby:

Byt c. 2 v byt. dome s.c. 5026, Gerlachovská 10, na pare. KN c. 1182, k.ú. Sásová

Popis bytového domu:

Bytovy dom súp. fi. 5026 na pare. KN 6.1182 a 1192, na UI.Gerlachovská6.10, má podlazia domu pristupné
schodiskom a vyfahom. Prfstupny je z jednej strany domu. Nosnú konétrukciu byíového domu tvorí celopanelovy
zelezobetónovy montovany systém. Zalozenie objektu je na ploánych základoch. Obvodovy i stresny piáát je vyívoreny so
zelezobetónovych panelov, strecha je piocha s atikou a oplechovanfm. Podlahy v spolocnych vstupnych priestoroch, na
chodbách sú z terazzovych dlazdíc, liateho íerazza a keramickej dlazby, na schodisku je podlaha liateho terazza. Vstupné
dvere sú jednokrídlové plastové so zasklením. Omietky stien vnútornych sú vápenné hladké, s olejovym náterom do vyéky
120 a 150 cm, vonkajsia omietka je báze umetych vlákien. Objekí je vybaveny vnútomym rozvodom vody, plynu,
kanalizácie a elektriky. Vykurovanie a ohrev TUV je z diaíkového centrálneho zdroja. Proti atmosférickym poruchám je
nehnutemosf chránená bleskozvodom. Na prízemí sa nachádza suáiareñ, prácovña, pivnicné kobky a príslusenstvo
domu.

Vek bytového domu: Kolaudacné rozhodnutie mi zadávater nepredlozil. Vek stavby pre úcel ohodnotenia je stanoveny
na základe inych dokladov o uzívaní stavieb - (Potvrdenie o veku bytového domu, kde je uvedené, ze bytovy dom bol
kolaudovany v roku 1976). Stavebno - technicky stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuternosti, a svedcí o

normálnom vyuzívaní domu na byvanie, a o vykonávanej beznej údrzbe domu.

Spolocnymi cast'ami bytového domu sú: casti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpeénosf a sú urcené pre
spoloóné uzívanie. PodFa zmluvy sú to: základy domu, obvodové steny a prieóelia, strecha, vehody, chodby a schodiská,
zvislé a vodorovné nosné konstrukcie, izolaóné konstrukcie.
Spolocnymi zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú urcené na spolocné uzívanie a slúzia vyluóne
tomuto domu. Podía zmluvy sú to: kocikáreñ, prácovña, susiareñ, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizacné,
teplonosné, elektrické, telefónne, plynové a slaboprúdové rozvody mimo bytov a prípojky patriace k tomu.
Popis bytu:

Byt ó. 2 sa nachádza na 2. nadzemnom podlazí bytového domu {1. poschodie podra zmluvy).
Ohodnocovany byt je vedeny ako jednoizbovy a jeho príslusenstvo tvoria predsieñ, kuchyña, kúperña s WC, obyvacia
spálña a pivnica. Súcasfou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizacné, elektrické a telefónne bytové
prípojky. Vykurovanie bytu je ústredné, radiátory panelové KORAD. Podlahy v izbách tvoria verkopiosné laminátové
parkety. V kuchyni, predsiení, na WC a kúpel'ni - je podlaha z keramickej dlazby. Dvere vehodové plné v kovovej zárubní,
vnútorné drevené hladké v kovovej zárubni, okná plastové, povrch stien omietky. V kúperni je vana s obkladom,

keramické umyvadlo, batérie pákové, splachovacie WC so spodnou nádrzkou. Byt je bez dispozicnych zmien a zásahov

do nosnych konstrukcií, keramicky obklad, vana, keramické umyvadlo, WC kombi, batérie chrómované pákové,
kuchynská linka s laminovanymi dvierkami s odsávacom par, nerezovy drez, sporák s elektrickymi varnymi platñami. K
vybaveniu bytu patrí bytovy zvonCek a postová schránka.
Byt je v dobrom technickom stave. Svietídlá v byte sú lustrové, ziarivkové, nástenné. Vykurovanie je teplovodné z
centrálneho zdroja, s panelovymi radiátormi.

2.4

Qpis stavu predmetu drazby:

Vzhradom k tomu, ze bytovy dom je v dobrom stave, bola na ñom vykonaná rekonstrukcia a nie je na ñom zanedbaná
bezná údrzba, stanovuje základnú zivotnosf bytového domu na 100 rokov

Auctioneers.ro.
2.5

Prava a závazky viaznuce na predmete drazby:

Podra LVC. 1210:

ÉASÍ C: ÍARCHY
ZÁKONNÉ ZÁLOZNÉ PRAVO V ZMYSLE PARAGRAFU 15, Z 182/93 ZB. V PROSPECH OSTATNYCH
VLASTNfKOV BYTOV DOMU C.S. 5026 - VZ 442/98
Na byt c. 2/I. poschodie, vchod 10 a podiel 2916/449683 na spoloán^ch casíiach a zariadeniach domu:

Zálozné pravo pre pohFadávku OTP Banka Siovensko, a.s., Stúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, ICO: 31318916 c.
zml. V 2294/2012 zo dña 8. 6. 2012 - ÓZ 752/2012

2.6

Prechod práv a závazkov viaznucich na predmete drazby:
V zmysle § 151ma, ods. 3, ObCianskeho zákonníka, pri vykone zálozného prava záloznym veritel'om, ktorého záloiné pravo je v poradí
rozhodujúcom na uspokojenie záloznych práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezafazeny záloznymi právami ostatnych záloznych

verilel'ov.

V zmysle § 30 ZoDD, prava osób vyplyvajúce z vecnych bremien viaznucich na predmete drazby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho
prava drazbou.

Predkupné pravo viaznuce na predmete draíby zaniká udelenlm príklepu, ak vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazenlm predmetu

drazby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného prava spoluvlastnfkov veci k spoluvlastnfckemu podielu.
Upozorñujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby predkupné alebo iné prava, ze ich m6zu preukázaf najneskor do zaCatia draíby a
mózu ich uplatnit' na drazbe ako drazitelia.

Sposob stanovenia ceny predmetu drazby

3.

Cislo znaleckého posudku

Meno a priezvisko znalca

Dátum vyhotovenia

VSeobecná cena odhadu

|

126/2015

lng. Frantisek Orság

08.11.2015

34 4006

|

4.

Najnizsie podanie a minimálne prihodenie
NajnizSiepodanie

j^

Minimáine prihodenie

26 000,00 EUR

5.

1.000,00 EUR

Drazobná zábezpeka

5.1.

Sposob zlozenia drazobnej zábezpeky

ÚCastnfk drazby je povinny zíoíif draíobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámenl o drazbe drtóobnii

zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Drazobnú zábezpeku nie je mozjié zlozit* platobnou kartou ani Sekom.

5.2.

5.3.

VySka drazobnej zábezpeky

|^

Lehota na zlo2enie drazobnej zábezpeky

5.000,00 EUR

'

dootvorenia drazby u Drazobnika

Zlozenie drazobnei zábezpeky Drazobníkovi:
Uéet pre prevod alebo vklad:

Variabilní symbol pri prevode

12236061/5200
OTP Banka Siovensko, a.s.

04020153

Adresa pre platbu v hotovosti:

alebo vklade na ú¿et:

Spiíálska 61,811 08 Bratislava alebo v defi drazby miesto konania

drazby.

Doklad preukazujúci zlozsnie drazobnej zábezpeky
Vypis z bankového úCtu o úhrade drazobnej zábezpeky v prospech úfitu drazobnfka, potvrdenie o vklade drazobnej zábezpeky na bankovy
úfet drazobnika v hotovosti, príjmovy pokladniCny doklad, vystaven^ drazobníkom, banková zaruka, zápisnica o notárskej úschove.

5.4

Sposob vrátenia drazobnej zábezpeky
Drazobnik vráti úCastnikovi drazby, ktory predmet drazby nevydraáil, drazobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej
záruky bez zbytofiného odkladu po skonfiení drazby alebo po upustení od drazby. V prípade, ze dójde k zmareniu drazby; t.z. vydrazitel1
neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydrazením, drazobná zábezpeka zlozená vydraíiterom vrátane jej prfsluSenstva sa pouíije na
úhradu nákladov zmarenej drazby. Ak sa koná opakovaná drazba, zúfituje sa zostávajuca Casf drazobnej zábezpeky zlozená vydraáitel'om,
ktory spdsobil zmarenie draáby, na náklady opakovanej drazby. Po úhrade nákladov zmarenej drazby a opakovanej drazby sa zostávajuca
Casf vráti vydrazitel'ovi, ktory spósobil zmarenie drazby. VydraáiteF, ktory spósobil zmarenie drazby, je povinny na vyzvanie drazobnika
uhradif tú Cast1 nákladov drazby, ktorú nepokryva drazobná zábezpeka ním zlozená; to platí aj pre náklady opakovanej draZby, konanej v
dflsledku zmarenia predchádzajúcej dra2by vydragitel'om.

Auctioneers.ro.
6.

Spósob úhrady ceuy dosiahnutej vydrazením
Vydraíitel* je povinny uhradit1 cenu dosiahnutú vydrazením najneskñr do 15 dnf odo dña skoncenia draáby v hotovosti alebo na úfiet
Drazobnika. Drazobná zábezpeka sa vydrazitefovi zapoCítava do ceny dosiahnutej vydrazením, to neplatf v prfpade, ak bola drazobná
zábezpeka vydraáitel'om zlozená vo forme bankovej záruky.
UCet pre prevod alebo vklad:

Variabilny symbol pri prevode
alebo vklade na úfiet:

12236061/5200

04020153

OTP Banka Slovensko, a.s.

7.

Adresa pre platbu v hotovosti:

! Spitálska 61, 811 08 Bratislava.

Obhliadka predmetu drazby
1. termln

7.1.

2. termln

Dátum

Cas

Dátum

Cas

04.02.2016

14:00

09.02.2016

14:00

Organizacné opatrenia

Zaujemcovia o obhliadku sa mózu ohíásif aspoñ jeden den pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu
drazby, drzitel' alebo nájomca povinny umoznif riadnu obhliadku predmetu drazby v stanovenfoh termínoch.

8.

Kontaktná osoba:

Cas dohodnutia obhliadky:

Telefonick^ konlakt pre dohodnutie obhliadky:

Mgr. Marian Strelecky, MBA

Pondelok-Piatok, 8:00-16:00

+421948481 515

Nadobudnutie vlastníckeho prava
Ak vydrazitel' uhradil cenu dosiahnutú vydrazením v ustanovenej íehote, prechádza na neho vlastnícke pravo alebo ¡né pravo k predmetu
drazby ku dñu udelenia príklepu. Ak bol vydrazeny podnik, prechádzajú na vydrazitel'a zaplatením ceny dosiahnutej vydrazením ku dñu
udelenia príklepu vSetky prava a závazky spolu s právami a povinnost'ami vyplyvajúcimi z pracovnoprávnych vzfahov, oprávnenie pouzívaf
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 ¿Sinnosti vydrazeného podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
dusevného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutf vykonu tychto práv. Ak ide o Casf podniku, prechádzajú na vydrazitel'a vSetky prava a

zavazky, ktoré sa ffkajú tejto Casti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzt'ahov.

9.

Podmienky odovzdania predmetu drazby vydrazitel'ovi
Drazobník odovzdá vydrazitel'ovi po zapíatení vydrazenej ceny predmet drazby a listiny, ktoré osvedCujú vlastnícke pravo a sú nevyhnumé
na nakladanie s predmetom drazby alebo osvedüujú iné prava vydraáitera k predmetu drazby bez zbytofiného odkladu a vydrazitel' prevzatie
písomne potvrdl. Ak ide o nehnuternosf, podnik alebo jeho casf, odovzdá predchádzajúci vlastnik predmet draáby na základe predloíenia
osvedCeného odpisu notárskej zápisnice a doloíenia lotoznosti vydrazitel'a bez zbytoCních priefahov. O odovzdaní predmetu drazby spíSe

drazobnfk zápisnicu.

Predchádzajúci vfaslnik odovzdá vypratany predmet drazby, kl'úce od dverí, vrát, ovládafie od diallíovo ovládanych bran a dokumenty ako
sú kolaudaCné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spolofine s vydra2itel'om si navzájom potvrdia konefiné stavy na merafioch
médií.

10.

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

JUDr Katarína Valová, PhD.

11.

Sídlo
Pribinova 10,811 09 Bratislava

Poucenie
§21 ods. 2 ZoDD

V prípade, ak boli porugené ustanovenia tohto zákona, móze osoba, ktorá tvrdf, ze tym bola dotknutá na svojich právach, poziadaf súd, aby
urüil neplatnosf drazby. Pravo domáhaf sa urüenia neplatnosti draáby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dña prfklepu okrem
prípadu, ak dñvody neplatnosti drazby súvisia so spáchaním üestného ¿inu a zároveñ ide o drazbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastnik predmetu draáby v ¿ase príklepu hláseny trvaly pobyt podl'a osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je mozné
domáhaf sa neplatnosti drazby aj po upiynutf tejto lehoty. V prfpade spolofinej dra2by bude neplatná Ien tá Casf draíby ktorei sa takVto
rozsudok tyka (§ 23).
§21 ods. 3 ZoDD

Osoba, ktorá pódala na sude zalobu podl'a odseku 2, je povinná oznámit1 prísIuSnému okresnému úradu zaCatie súdneho konania.
§21 ods. 4ZoDD

ÚCastnfkmi súdneho konania o neplatnosf drazby podl'a odseku 2 sú navrhovatel' draáby, drazobník, vydrazitel', predchádzajúci vlastník a

dotknutá osoba podfa odseku 2.
§21 ods. 5 ZoDD
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Ak vydrazitel' zmaril drazbu alebo ak súd uróil drazbu za neplatnú, úCinky priklepu zanikajú ku dñu prlklepu.
§ 21 ods.óZoDD

Neplatnosf drazby nie je mozné vyslovif z dflvodu oneskoreného zaCatia dra2by, ak bolo príCinou oneskoreného zaCatia drazby konanie inej

drazby tym istym draíobníkom na tom istom mieste a ak neumoznil vlastník predmetu draíby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu draiby inc
ako vlastnicke pravo, vykonat' riadnu obhliadku predmetu drazby.

Upozornujeme vSetky osoby, ktoré majú k predmetu drazby iné prava, ze ich mózu preukázaf najneskór do zaíatia draíby a uplatnif na
drazbe ako drazitelia.

Úüastnikoni drazby móze byt' osoba, ktorá spífía podmienky ustanovenó ZoDD a dostavila sa s ciel'om urobifpodanie.

OsvedCenS1 podpis Navrhovatel'a drazby na exemplaroch oznámenia uríenych pre Drazobnikov rovnopis oznámenia apre
prítohii odpisu notárskej zápisnice o vykonani dobrovorncj drazby:

V Bratislave, dña 22.01.2106

V Bratislave, dña 22.01.2106

JUDr. Renata Burgerová

Ing. jarmila Guthová

/A-

Povepeny zamestnanec

Riaditel'ka odboru Problem loans
OTP Banka Slovensko, a.s.

OTP B¿nka Slovensko, a.s.

Navrhovater drazby

Navrhovater drazby

V Bratislave, dña 22.01.2106

V Bratislave, dña 22.01.2106

,

-A
-

Mgr. Marian Strelecky, MBA

\

\

Ing. fyfiía Leginuszová

konatel'

prokurista

Auctioneers. r. o.

Auctioneers. r. o.

Drazobník

Drazobník
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